
GORENJSKA

Lesene hiške  
nimajo dovoljenj
Gradbena inšpekcija Inšpektorata 
RS za okolje in prostor je tudi v 
ponovnem odločanju lastniku zdaj 
že zelo priljubljenega Eko resorta 
pod Veliko planino izdala odločbo 
o rušenju. Objekte mora odstrani-
ti do 6. avgusta.
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EKONOMIJA

Bovin bi kupil  
PGP Inde
Bovin iz Ljubljane je na javni draž-
bi za nakup podjetja PGP Inde, ki 
je v stečajni masi Peka, ponudil 
petindvajset tisoč evrov. Stečajna 
upraviteljica Peka pa predlaga še 
tretji poskus prodaje blagovne 
znamke Peko.

13

GG+

Seniorke so se razgalile
Štirinajst pogumnih jeseniških 
upokojenk si je upalo prestopiti 
mejo »dopustnega za penzionist-
ke« ... Stopile so na oder, s pred-
stavo Najlepše, najboljše, najbolj 
slečene zmagale na festivalu ko-
medije v Pekrah in se za nameček 
razgalile v koledarju. 

15

GG+

Zastopa pravice  
pacientov
Avgust Rebič je šesto leto zasto-
pnik pacientovih pravic za Gorenj-
sko. Samo lani je obravnaval 
okrog štiristo primerov, od zahtev-
nejših telefonskih klicev do reševa-
nja zadev v zdravstvenih ustano-
vah skupaj s pacienti. 
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VREME

Ob koncu tedna bo  
sončno in postopno  
topleje. Tudi prvi dnevi 
novega tedna bodo skoraj 
poletni.

8/24 °C
jutri: sončno

70 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Priloga:

kranjske novice

Cveto Zaplotnik

Kranj – Delničarji Hranilni
ce Lon bodo na skupščini 12. 
junija v osrednji točki dnev
nega reda odločali o spre
membi statuta, pri tem pa 
uprava v sodelovanju z nad
zornim svetom predlaga, da 
bi 1225 prednostnih delnic z 
oznako A spremenili v nava
dne (redne) delnice z nomi
nalno vrednostjo 75 evrov za 
delnico. Imetniki prednos
tnih delnic bodo o tem gla
sovali na ločenem zaseda
nju. Kot ugotavlja uprava, je 

delniška sestava hranilnice 
z dvema razredoma delnic 
imela v preteklosti določen 
pomen, z rastjo hranilni
ce in povečanjem osnovne
ga kapitala pa je postala ovi
ra, ki onemogoča nadaljnje 
povečevanje kapitala in širi
tev poslovanja. Čeprav pred
stavljajo prednos tne delni
ce le približno 1,75 odstot
ka celotnega osnovnega ka
pitala hranilnice, veljavni 
statut njihovim imetnikom 
omogoča veto na sprejetje 
glavnih skupščinskih skle
pov (spremembo statuta, 

dokapitalizacijo, statusne 
spremembe); to pa po mne
nju uprave onemogoča kakr
šnokoli strateško povezova
nje oziroma kapitalski vstop 
morebitnih strateških vla
gateljev, kar se je kot glavna 
ovira pokazalo tudi pri zad
nji dokapitalizaciji. S spre
membo statuta naj bi odpra
vili tudi omejitev glasoval
nih pravic, ki je zdaj omeje
na na največ deset odstotkov 
v osnovnem kapitalu zasto
panih glasov.

Hranilnica Lon naj bi postala banka
Uprava Hranilnice Lon predlaga, da bi prednostne delnice spremenili v 
navadne, odpravili omejitev glasovalnih pravic in preoblikovali hranilnico v 
banko. Izenačitev prednostnih delnic z navadnimi bi olajšala dokapitalizacije, 
ki jih bo hranilnica potrebovala za načrtovano širitev poslovanja in doseganje 
predpisane kapitalske ustreznosti.

Če bodo delničarji na junijski skupščini soglašali s predlogom uprave, se bo Hranilnica Lon 
preoblikovala in preimenovala v Lon banko. / Foto: Gorazd Kavčič413. stran

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Prejšnji teden 
je občinski svet v Škofji Loki 
obravnaval predloge komi
sije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja o le
tošnjih občinskih nagrajen
cih. Običajno ob občinskem 
prazniku podelijo zlate, sre
brne in bronaste grbe obči
ne Škofja Loka, redkeje tudi 
naslov častnega občana. Za 
prejemnika zlatega grba je 
bil vložen le en predlog, in 
sicer za Muzejsko društvo 
Škofja Loka, ki letos praznu
je 80 let dela. Toda komisija, 
sestavljena iz predstavnikov 
vseh strank in list, izvolje
nih v občinski svet, predloga 
ni izglasovala, saj je sedem 

od trinajstih članov glasova
lo proti predlogu, dva sta se 
glasovanja vzdržala. Na seji 
občinskega sveta pa svetniki 

niso odločali o predlogu za 
podelitev zlatega grba za leto 
2017, ker po poslovniku svet 
ne razpravlja o posamezni 

točki dnevnega reda, če ta 
ni bila sprejeta na pristojni 
komisiji, je bilo po pomisle
kih nekaterih svetnikov po
jasnjeno na občinski seji. 

V Muzejskem društvu in 
v ustanovah, ki so podprli 
predlog za občinsko prizna
nje, izražajo začudenje nad 
takšnim izidom glasovanja. 
Na spletni strani društva 
njegov predsednik Aleksan
der Igličar zapiše, da je šlo 
za ideološkopolitično odlo
čitev, ki zanika dolgoletno 
delovanje in pomen muzej
skega društva. To sicer pri
reja odmevne Blaznikove ve
čere in izdaja dve pomemb
ni publikaciji: Loške razgle
de in Pasijonske doneske. 

Muzejsko društvo brez zlatega grba
Muzejsko društvo Škofja Loka, ki je bilo ob letošnji 80-letnici predlagano za občinsko priznanje, po 
odločitvi komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ostaja brez zlatega grba občine.

Muzejsko društvo Škofja Loka prireja tudi odmevne 
Blaznikove večere, na zadnjem sta dr. Žarko Lazarević in 
Aleksander Igličar govorila o zadružništvu in današnjem 
lastništvu zaposlenih. 48. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme ANGELCA RIHTARŠIČ iz Krope.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Big Band RTV Slovenija in zasedba Artbeaters

Džezovski orkester Big Band RTV Slovenija bo abonmajski 
cikel BigBand@SiTi zaključil prav na današnji dan, ko bo ob 
20.30 v SiTi Teatru v Ljubljani na sporedu koncert z mlado 
džezovsko zasedbo Artbeaters, ki je požela veliko strokov-
nih in javnih pohval. Za zadnji koncertni večer abonmaja so 
pripravili avtorsko poslastico. Na koncertu bodo predstavili 
skladbe s svojega zadnjega albuma Artbeaters: Life Compass 
On! Avtorske skladbe članov zasedbe Petra Ugrina, Marka 
Čepaka in Aleša Ogrina bodo dobile novo preobleko. Orke-
stracijo in aranžmaje razširjenih bigbandovskih skladb so 
pripravili Jaka Pucihar, Tadej Tomšič in Aleš Avbelj, dirigiral 
pa bo Peter Ugrin.

RTV Slovenija podarja trem naročnikom Gorenjskega glasa 
zgoščenko Glasbene produkcije RTV Slovenija. V žrebu boste 
sodelovali, če boste pravilno odgovorili na vprašanje: Kako se 
imenuje zadnji album skupine Artbeaters? Odgovore s svojimi 
podatki pošljite do petka, 2. junija 2017, na naslov: Gorenjski 
glas, Bleiweisova 4, 4000 Kranj ali na koticek@g-glas.si.
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Nagrajenca

V nagradni igri, ki je bila objavljena 19. maja 2017, prejmeta po 
dve vstopnici za Največji žur na Gorenjskem v Lescah Vesna 
Eržen iz Nakla in Marjan Štefančič iz Radovljice. Nagrajen-
cema čestitamo!

Aleš Senožetnik

Kranj – Slovenski razvojni 
model čedalje bolj temelji 
na nizkih plačah in izžema-
nju delavcev in delavk, me-
nijo v Združeni levici, v kate-
ri se pripravljajo na kampa-
njo za redefinicijo minimal-
ne plače in dvig na sedemsto 
evrov.

V ta namen so v četrtek 
v Kranju organizirali raz-
pravo o pomenu in učin-
kih minimalne plače, ki so 
se je udeležili Nataša Mal-
nar s kranjske območne or-
ganizacije Zveze svobodnih 
sindikatov Slovenije, pred-
sednik sindikata podjetja 
LTH Castings Andrej Škr-
janec ter poslanca Luka Me-
sec in Miha Kordiš.

Januarja letos se je mini-
malna plača zvišala za deset 
evrov in tako trenutno znaša 
slabih 614 evrov, a kot so se 
strinjali sodelujoči, to ne za-
došča za dostojno življenje, 
saj je nižja od praga tveganja 
revščine, ki je postavljen pri 
617 evrih. 

Stališče Združene levi-
ce, ki mu prikimavajo tudi 
sindikati, je, da bi poviša-
nje minimalne plače pome-
nilo premik celotne plačne 

verige navzgor, saj bi se s 
tem, ko bi se najslabše pla-
čanim delavcem plača povi-
šala, tudi bolje plačani zah-
tevali višje plačilo. Prav tako 
se jim zdi nedopustno, da 
se v minimalno plačo vklju-
čujejo tudi nekateri dodat-
ki. Marsikateri delavec na-
mreč zgolj z osnovno še ne 
doseže zneska minimalne 

plače, temveč šele ob dodat-
kih, ki se po sedanji zakono-
daji lahko štejejo v minimal-
no plačo. 

Takšnemu predlogu na-
sprotuje gospodarstvo. 
Splošno mnenje delodajal-
cev je, da si slovensko go-
spodarstvo tega ne more 
privoščiti in da bi bilo bo-
lje zmanjšati davke na pla-
če, saj je zaradi njih delovna 
sila pri nas draga. Kakšna je 
torej realna osnova, da bi 
prišlo do nove plačne poli-
tike? Miha Kordiš odgovar-
ja, da je čas pravi, saj vsto-
pamo v predvolilno obdob-
je, ko so stranke bolj dojem-
ljive za všečne ukrepe. Če 
bo tema zadosti poudarjena 
in se bo aktivirala tudi civil-
na družba, bi do sprememb 
lahko prišlo, dodaja Kordiš. 
Podobnega mnenja je tudi 
Luka Mesec, ki sicer meni, 

da so zaradi že omenjenih 
pogojev dobre možnosti, 
da bi iz definicije minimal-
ne plače izvzeli dodatke, 

medtem ko je skeptičen, da 
bi prišlo tudi do dviga naj-
nižjih plač na sedemsto 
evrov.

Za dvig minimalne plače
V Sloveniji je potrebna redefinicija minimalne plače, ki bi jo morali dvigniti na sedemsto evrov, pravijo v 
Združeni levici, ki je posvet na to temo organizirala tudi v Kranju.

Luka Mesec: »Ko smo si 
januarja prizadevali za dvig 
minimalne plače za pičlih 
deset evrov, smo poslušali, 
da bo to zrušilo slovensko 
gospodarstvo.«

Miha Kordiš: »Minimalna 
plača je nepravična. Delavni 
ljudje ustvarjajo bogastvo, 
ki pa gre v roke lastnikov in 
delodajalcev. Iz definicije 
minimalne plače se morajo 
izločiti vsi ostali dodatki.«

Nataša Malnar: »35 tisoč 
delavcev prejema minimalno 
plačo, še približno 20 tisoč 
pa je takšnih, ki za svoje 
delo prejemajo le nekaj 
evrov več. Sindikalni boj je 
nujen, ponovno se moramo 
boriti za dostojno plačilo.«

Andrej Škrjanec: »Ena 
izmed večjih napak 
iz preteklosti je, da 
smo dopustili tolikšno 
razdrobljenost sindikatov. 
Morali bi jih združiti v dva, 
enega za zasebni in enega 
za javni sektor.«

Vlada predloga o minimalni plači ne podpira. Na 
sredini seji je sprejela mnenje, da bi imela predlagana 
sprememba zakona o minimalni plači negativen vpliv 
na gospodarstvo, saj bi se povečala obremenitev za 
delodajalce. Po mnenju vlade Mira Cerarja mora biti 
vprašanje minimalne plače predmet usklajevanja med 
socialnimi partnerji in vlado.

Simon Šubic

Ljubljana – Zveza potrošni-
kov Slovenije (ZPS) pred-
vsem zaradi dobrih izkušenj 
s prvega skupinskega naku-
pa že poziva potrošnike k 
drugemu skupinskemu na-
kupu električne energije in 
zemeljskega plina. Njen cilj 
je znova potrošnikom zago-
toviti čim boljšo ponudbo, 
brez skritih stroškov in brez 
vezave, z navzgor omejeno 
ceno za obdobje enega leta. 
Potrošniki lahko nezavezu-
joče prijave k sodelovanju 
v skupinskem nakupu od-
dajo do 12. julija na njiho-
vi spletni strani, dan kasne-
je pa bosta ločeno potekali 

licitaciji ponudb dobavite-
ljev električne energije in 
zemeljskega plina. Po bese-
dah predsednice ZPS Bre-
de Kutin bodo izbrali ponu-
dnika z najnižjimi cenami. 
Dobavitelji se morajo sicer 
strinjati s pogoji skupinske-
ga nakupa in opredeljenimi 
lastnostmi ponudb, kot so 
navzgor omejena cena za 12 
mesecev, nobenih sankcij za 
odstop od pogodbe ali skri-
tih stroškov in pravočasno 
obvestilo o ceni po poteku 12 
mesecev. 

V okviru prve kampanje iz 
leta 2015 je dobavitelja elek-
trike ali plina s pomočjo ZPS 
zamenjalo več kot 12.300 go-
spodinjstev. »Potrošniki, ki 

so sodelovali v prvi kampa-
nji, so skupaj prihranili sko-
raj milijon evrov, skupni pri-
hranki vseh potrošnikov, ki 
so v istem obdobju zamenja-
li dobavitelja v Sloveniji, pa 
so še večji, saj so dobavitelji 
kot odziv na kampanjo ZPS 
na trgu predstavili števil-
ne ugodne ponudbe. V prvi 
kampanji so bili prihran-
ki na letni ravni v povprečju 
skoraj 80 evrov, konkretni 
prihranki posameznega go-
spodinjstva pa so bili odvis-
ni od pretekle pogodbe z do-
baviteljem in porabe. Neka-
teri so prihranili znesek v vi-
šini ene mesečne položnice, 
drugi pa več sto evrov,« je po-
udarila Kutinova.

Po podatkih Agencije za 
energije je v Sloveniji trenu-
tno 16 ponudnikov elektrike 
in 19 ponudnikov plina go-
spodinjskim odjemalcem. 
»Zadnji podatki o gibanju 
cen potrjujejo vtis, da obsta-
jajo bistvene razlike med po-
nudniki, ne le v ceni, ampak 
tudi v splošnih pogojih - po-
trošniki morajo biti pozorni 
predvsem na morebitno ve-
zavo in t. i. skrite stroške,« 
je ob tem izpostavila Breda 
Kutin. Število menjav doba-
vitelja v zadnjih letih sicer ne 
stagnira, a se za ta korak po 
njenih besedah odloča le 20 
odstotkov potrošnikov, štiri 
petine potrošnikov pa doba-
vitelja še nikoli ni menjalo.

Drugi skupinski nakup energije
V okviru prvega skupinskega nakupa elektrike in zemeljskega plina je 12.300 sodelujočih gospodinjstev 
skupaj prihranilo skoraj milijon evrov, pojasnjujejo v Zvezi potrošnikov Slovenije.

Jasna Paladin

Kamnik – V zadnjem obdob-
ju se je v nekaterih medijih 
kot možen kandidat na leto-
šnjih volitvah za predsedni-
ka države pojavil tudi kam-
niški župan Marjan Šarec, 

ki Občino Kamnik vodi zad-
njih sedem let. Preverili 
smo, kako resnične so go-
vorice. Potrdil nam je, da o 
kandidaturi razmišlja, da pa 
odločitve še ni sprejel, jo pa 
bo – takšno ali drugačno – 
javnosti sporočil kmalu.

O predsedniški kandidaturi 
razmišlja tudi Šarec

Kamniški župan Marjan Šarec / Foto: Gorazd Kavčič 



3Gorenjski glas
petek, 26. maja 2017 AKTUALNO info@g-glas.si

ODGOVORNA UREDNICA 

Marija Volčjak

NAMESTNIKA ODGOVORNE UREDNICE

Cveto Zaplotnik, Danica Zavrl Žlebir

UREDNIŠTVO
NOVINARJI - UREDNIKI: 

Marjana Ahačič, Maja Bertoncelj, Alenka Brun,  
Igor Kavčič, Suzana P. Kovačič, Jasna Paladin, Urša Peternel, Mateja Rant, 

Aleš Senožetnik, Vilma Stanovnik, Ana Šubic, Simon Šubic,  
Ana Volčjak, Cveto Zaplotnik, Danica Zavrl Žlebir;

stalni sodelavci: 
  Jože Košnjek, Milena Miklavčič, Miha Naglič 

OBLIKOVNA ZASNOVA

Jernej Stritar, IlovarStritar, d. o. o.

TEHNIČNI UREDNIK

Grega Flajnik

FOTOGRAFIJA 

Tina Dokl, Gorazd Kavčič

OGLASNO TRŽENJE

Marjan Potočnik, Mateja Žvižaj

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 
9771961 pri Uradu RS za intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., 
Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, 
faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 04/201 42 47 / Delovni 
čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in 
prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov 
/ Redne priloge: TV okno, Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Delo, d. d., 
Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične 
osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene je vračunan DDV 
po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja 
od začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: 
tel.: 04/201 42 48.

Danes popoldne nogo-
metaše kranjskega 
Triglava čaka zadnja 

tekma v tej sezoni. Lahko bi 
bila napeta, ker bi se borili 
za čim boljšo uvrstitev, lahko 
tudi zgolj formalna in skoraj-
da nezanimiva.

Formalna v resnici je, saj 
so si nogometaši že tri kroge 
pred koncem tekmovanja v 
drugi ligi za novo sezono pri-
borili status prvoligašev in ga 
bodo v vsakem primeru ohra-
nili tudi po današnji tekmi 
proti rivalom iz Doba. 

Zvesti navijači pa še malo 
ne verjamejo, da bo tekma 
nezanimiva. Trener in špor-
tni direktor kluba Siniša Br-
kovič, pa tudi ostali trenerji, 
so namreč fantom zadnja 
leta privzgojil zmagovalno 
miselnost in kljub evforiji, 
ki v zadnjih dneh vlada v 
klubu, na to danes ob slove-
su od druge lige zagotovo ne 
bodo pozabili. Še več – fantje 
celo zagotavljajo, da se bodo 
borili po najboljših močeh 
in proti do še pred kratkim 
neposrednim tekmecem na 
lestvici znova skušali doka-
zati, da si resnično zaslužijo 
status prvoligaša.

Na odlično sezono, ko so ob 
odhodu z zelenice kar osem-
najstkrat zmagali, štirikrat 
iztržili remi in le dvakrat 
ostali brez točke, bodo tako 
imeli lepe spomine ne le vsi 

Triglavovi nogometaši in na-
vijači, pač pa tudi trenerji in 
uprava kluba. Prav slednja 
je zadnja leta dobila pod 
noge kar nekaj polen, saj je 
vztrajala pri načrtu vrnitve 
v elitno slovensko nogometno 
družino z večinoma doma 
vzgojenimi fanti. Ne le zaradi 
denarja, ki ga je v večini klu-
bov v teh časih precej prema-
lo, tudi zato, ker so verjeli, da 
jih nobena prepreka ne more 
ustaviti. Še naprej so verjeli v 
lastno nogometno šolo, tudi v 
svoje mladince, ki se bodo ta 
konec tedna borili za naslov 
državnih prvakov.

Celo tisti, za katere je 
nogomet v resnici le najpo-
membnejša med nepomemb-
nimi stvarmi, so minule dni 
čestitali prvakom druge lige. 
Ne toliko zaradi neverjet-
nega niza zmag in naslova 
prvakov druge lige, kot zato, 
ker so pri cilju, da se vrnejo 
v prvo ligo, vztrajali tudi, ko 
si številni niso želeli in tudi 
niso več verjeli, da si gorenj-
ska prestolnica nogometnega 
prvoligaša v resnici zasluži. 

Morda pa bo zdaj vendarle 
čas in pravi trenutek, da vsi, 
ki v sebi nosijo vsaj kanček 
športnega srca, stopijo skupaj 
in pomagajo, da prvoligaški 
ples v Kranju ne bo trajal 
zgolj eno sezono. In da bo 
mladost še naprej lahko osta-
la prvi adut Triglava.

Kadar je najpomembnejši 
adut mladost

KOMENTAR
Vilma Stanovnik

Suzana P. Kovačič

Naklo – Ministrstvo za go-
spodarski razvoj in tehnolo-
gijo želi skozi Zakon o spod-
bujanju investicij pripraviti 
možne ukrepe za spodbu-
janje začetnih investicij in 
s tem povezanih novih de-
lovnih mest, med drugim z 
oprostitvenimi olajšavami, 
zakonsko osnovo za proda-
jo nepremičnin pod tržno 
vrednostjo za namen spod-
bujanja investicije ... Kot je 
na torkovi seji povedal Jer-
nej Tovšak, v. d. general-
nega direktorja Direktora-
ta za internacionalizacijo, 
podjetništvo in tehnologi-
jo, so občine tiste, ki mora-
jo imeti ključno besedo pri 
teh ukrepih. »Na seji je bila 
predstavljena širša proble-
matika, ki jo vidimo obči-
ne, in v njeno reševanje je 
treba vključiti vsa področja, 
ki jih pokriva vlada. Če re-
četa ministra za okolje in 
prostor ter finance ''ne do-
tikajte se našega področja'', 
potem bo to težko izvedlji-
vo. Bo pa šel zakon v javno 
obravnavo in te se bo SOS 
aktivno udeležil,« je po seji 
povedal župan občine Nak-
lo Marko Mravlja. Tudi po 
mnenju župana občine Ra-
dovljica Cirila Globočnika 
je ključno, da so ukrepi dr-
žave in lokalnih skupnosti 
za spodbujanje investicij in 
s tem novih delovnih mest 

usklajeni in se povezujejo. 
Kot dodaja: »Informacije o 
vseh spodbudah, ki so na vo-
ljo, morajo biti jasno in tran-
sparentno predstavljene ter 
zbrane na enem mestu. Pri 
tem bo vsak dodaten ukrep 
dobrodošel, pozitiven se mi 
zdi predlog, da bodo spod-
bude za domače in tuje in-
vestitorje izenačene.«

SOS se je vključila tudi v 
pripravo Strategije trajno-
stne rasti slovenskega tu-
rizma 2017–2021. Po mne-
nju županov bi za regional-
ne destinacije morali vir fi-
nanciranja zagotavljati vsi 
deležniki v turizmu, torej 

tudi sekundarni ponudniki, 
kot so frizerji, trgovci ... na 
zakonodajnem področju so 
bile omenjene številne ovire 
za razvoj turizma, med nji-
mi predolgi postopki spre-
jemanja prostorske zakono-
daje, slaba zakonodajna ure-
ditev sobodajalcev ... Občine 
tudi nimajo vzvodov, da bi 
spodbudile lastnike zaprtih 
hotelov ali lokalov. Zmanj-
šuje se ponudba manjših po-
nudnikov na tržnicah, prire-
ditvah zaradi uvedbe davč-
nih blagajn, podarili so tudi 
prenormiranost pri organi-
zaciji prireditev. SOS tudi 
meni, da občine s sedanjim 

sistemom financiranja lo-
kalnih skupnosti ne dobi-
jo dovolj sredstev niti za iz-
vajanje zakonsko določe-
nih nalog, zato so zaskrblje-
ne, kako zagotoviti dobre po-
goje za razvoj gospodarstva 
oziroma turizma.

Prizadevanja SOS teče-
jo tudi v smeri pogajanj za 
spremembo operativnega 
programa za črpanje kohe-
zijskih sredstev 2014–2020 
za namen spodbujanja ob-
činskih projektov, ki so v 
operativnem programu iz-
padli, med njimi omenimo 
samo področje odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda.

Ključna je usklajenost
Na torkovi seji predsedstva Skupnosti občin Slovenije (SOS), ki je potekala v Naklem, so se med 
drugim posvetili predlogom ukrepov lokalnih skupnosti v Zakonu o spodbujanju investicij. 

Seja predsedstva Skupnosti občin Slovenije z gosti je potekala v Naklem. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj – Vlada je zadnji te-
den potrdila paket gradbe-
no-prostorske zakonodaje, 
v katerega sodijo predlogi 
gradbenega zakona, zakona 
o arhitekturni in inženirski 
dejavnosti ter zakona o ure-
janju prostora. Vse tri pre-
dloge bo državni zbor obrav-
naval po rednem postop-
ku. Na tem mestu se bomo 
podrobneje posvetili neka-
terim rešitvam predlagane-
ga gradbenega zakona, ki bo 
nadomestil sedanji zakon o 
gradnji objektov in med dru-
gim prinaša tudi legalizaci-
jo neproblematičnih črnih 
gradenj. Gre za objekte, sta-
re dvajset in več let, ki jih bo 
v prehodnem obdobju pe-
tih let možno legalizirati na 
podlagi predpisov, veljavnih 

v času njihove gradnje. Če 
bodo državni poslanci sle-
dili predlogu ministrstva za 
okolje in prostor, bodo po 
novem dovoljena tudi manj-
ša odstopanja od gradbene-
ga dovoljenja med gradnjo, v 
postopku pridobitve gradbe-
nega dovoljenja pa investi-
tor ne bo več potreboval so-
glasij, ampak zgolj mnenja, 
kar bo prispevalo k pospešit-
vi pridobitve dovoljenja.

Gradbeni zakon prinaša 
še vrsto drugih pomemb-
nih novosti. Tako za odstra-
nitev objektov ne bo več zah-
teval gradbenega dovolje-
nja, ki tudi ne bo več potreb-
no za začasne objekte, na-
menjene prireditvam in se-
zonski uporabi, in za manj-
še rekonstrukcije. Uzako-
nil bo obvezno nezavezu-
joče podajanje informacij, 

svetovanja in pomoči inve-
stitorju, ta bo lahko pridobil 
tudi predodločbo, ki zavezu-
je v naknadnem postopku 
izdaje gradbenega dovolje-
nja in zagotavlja večjo inve-
sticijsko in pravno varnost. 
Pridobivanje gradbenega 
dovoljenja bo potekalo na 
podlagi bolj strnjene in po-
sredno formalno manj zah-
tevne dokumentacije. Omo-
gočil bo tudi skrajšan posto-
pek izdaje gradbenega dovo-
ljenja, postopki dovoljevanja 
pa bodo lahko elektronski.

Okrepila se bo vloga občin 
v procesu izdaje dovoljenj, 
saj bo njihovo mnenje posta-
lo obvezno, občinske inšpek-
cije pa bodo pristojne za nad-
zor nad izvajanjem gradenj, 
za katere ne bodo več potreb-
na gradbena dovoljenja. Po-
stopka izdaje gradbenega 

dovoljenja in okoljevarstve-
nega soglasja bosta združena 
z izdajo enotnega gradbene-
ga dovoljenja z utemeljitvi-
jo, ki bo zadostila tako okolj-
skim kot gradbenim predpi-
som. Zaradi tega bo postopek 
postal bolj racionalen, učin-
kovitejši, krajši, cenejši in 
bolj ekonomičen, so prepri-
čani na ministrstvu. V inte-
gralen postopek bo javnost 
močneje vključena, poveča-
la se bo tudi vloga in odgo-
vornost tako udeležencev kot 
tudi gradbene in drugih pri-
stojnih inšpekcij. Poenosta-
vili bodo tudi postopek prido-
bivanja uporabnega dovolje-
nja, za katerega ne bo več po-
treben tehnični pregled, am-
pak bodo zadoščale izjave, po 
izdaji uporabnega dovoljenja 
pa bodo pristojne službe sa-
modejno evidentirale objekt.

Legalizacija starih črnih gradenj
Vlada je vse tri zakonske predloge iz paketa gradbeno-prostorske zakonodaje predložila državnemu 
zboru v sprejetje po rednem postopku. Gradbeni zakon poenostavlja izdajo gradbenega dovoljenja in 
prinaša legalizacijo neproblematičnih črnih gradenj.
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Domplan d.d.
Bleiweisova cesta 14, 4000  KRANJ

Iščemo nove sodelavce
Družba Domplan, d. d.,  vabi k sodelovanju  novega sodelavca  
v  PE Energetika za delovno mesto

UPRAVLJAVEC  TOPLOTNIH POSTAJ (m/ž)

Od kandidata pričakujemo:
  srednjo poklicno izobrazbo  (strojna, elektro, energetika –  

IV. stopnja izobrazbe)
  najmanj tri  leta delovnih izkušenj na podobnih delih, 
  zanesljivost in vestnost,
  vozniški izpit B kategorije. 

Delo  se opravlja na terenu, za polni delovni čas, v eni izmeni 
ali turnusu. Začetek dela bo po dogovoru.

Nudimo:
  pogodbo za določen čas 12 mesecev in možnostjo  

podaljšanja  zaposlitve za nedoločen čas, 
  redno plačilo,
  strokovno izobraževanje. 

Zaposlili bomo 2 delavca. Pisne prijave z življenjepisom in  
dokazili pošljite do vključno ponedeljka, 5. 6. 2017, na naslov: 
Domplan, d. d. – Za razpis, Bleiweisova cesta 14, Kranj.

Domplan, d. d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj
T: 04/20 68 773, F: 04/20 68 701
M: 030 641 621, I: www.domplan.si
E: domplan@domplan.si
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V zadovoljstvo naših strank upravljamo 
zanesljive in varne storitve posredovanja v 
prometu z nepremičninami. 
Obiščite nas na naši spletni strani:  
www.domplan.si 

Andraž Sodja

Ribčev Laz – Festival se 
bo začel danes ob 20. uri 
s Pozdravom iz Bohinja, 
spektaklom na travniku ob 
jezeru, na katerem bodo na-
stopili Čuki, Perpetuum Jaz-
zile, Helena Blagne, Manca 
Izmajlova ... Obiskovalce ča-
kajo tudi številna preseneče-
nja, prireditev pa bo v živo 
prenašala televizija Sloveni-
ja. Častni pokrovitelj je pred-
sednik Republike Slovenije 
Borut Pahor, prireditev pa je 
brezplačna.

Kot je poudaril direktor Tu-
rizma Bohinj Klemen Lan-
gus, je 11. festival alpskega 
cvetja posebna priložnost, 
da Bohinj, ki se je v minu-
lih letih trdno usidral kot pri-
mer dobrih praks za trajno-
stni, sonaravni turizem, na-
redi še nekaj korakov nap-
rej. »Poudarek letošnjega fe-
stivala bo predstavitev Bohi-
nja kot zelene destinacije, v ta 
namen se bodo kar tri konce 
tedna odvijale zelene tržni-
ce. Na tržnici se bo predsta-
vilo okoli šestdeset ponudni-
kov.« Kot je še dodal Langus, 
za botanične ture beležijo že 

120 rezervacij, gre pa v devet-
desetih odstotkih za tuje gos-
te, kar ocenjujejo za rekor-
den rezultat. Dober obisk pa 
pričakujejo tudi na sobotnih 
tržnicah, prva bo že to sobo-
to s prehransko strokovnjaki-
njo Marijo Merljak. Ob festi-
valu pa bodo izdali tudi novo 
brošuro, posvečeno botanič-
nemu bogastvu Črne prsti, 
ki že več stoletij velja za pravi 
botanični raj. 

Predsednik sveta zavoda 
Turizem Bohinj Bojan Tra-
ven dodaja, da so se na svetu 
zavoda ob enajstletnici odlo-
čili festivalu dati nov zagon: 

»Pred enajstimi leti, ko je 
Bohinj začel pot trajnostne-
ga turizma, so bili tukajšnji 
turistični delavci čudaki, da-
nes pa je ta pot postala glav-
na usmeritev celotnega slo-
venskega turizma. Predvsem 
pa želijo iz Bohinja pred le-
tošnjo sezono poslati odloč-
no sporočilo, da je Bohinj 
lep, pripravljen, edinstven s 
sloganom Uživaj v Bohinju. 

V bohinjskem turizmu 
bodo v prihodnosti pozor-
nost posvetili vzpostavitvi 
razpršenih hotelov, ki se 
vse bolj uveljavljajo na Ti-
rolskem in so pravzaprav 

združitev razpršene ponud-
be zasebnih sob in apartma-
jev v okviru enotne recepci-
je. Bohinj se s tem vse bolj 
usmerja od množičnega k 
butičnemu turizmu, kjer ža-
nje izjemne uspehe, saj go-
stje vse bolj iščejo doživet-
je. Del teh načrtov je pove-
zan tudi z vstopom Bohinja 
v omrežje alpskih biserov, v 
katerega je vključenih 28 ob-
čin iz petih držav, prek tega 
omrežja pa načrtujejo novo 
kategorizacijo turističnih 
namestitev, mimo običajnih 
kategorij, ki bodo vsebovale 
kakovost doživetja, ki jo po-
nuja namestitev.

Za poletno turistično sezo-
no jim v Bohinju kaže dobro. 
Po lanski 16-odsotni rasti se 
po trenutnih napovedih po-
dobne ali celo višje rasti na-
dejajo tudi letos. Kljub slab-
ši zimski sezoni so zaradi ra-
zvoja novih produktov zado-
voljni tudi z njo, je zaklju-
čil Langus, na Turizmu Bo-
hinj pa dodajajo, da jih vese-
li, da bo s spremembo zako-
na o Triglavskem narodnem 
parku najverjetneje vendar-
le mogoče umetno zasneže-
vanje na Voglu.

Enajsti festival alpskega cvetja
V Ribčevem Lazu v Bohinju se bo danes zvečer s spektaklom ob jezeru, imenovanim Pozdrav iz 
Bohinja, ki ga bo v živo prenašala tudi Televizija Slovenija, začel enajsti Mednarodni festival alpskega 
cvetja, ki bo postregel s kar tremi tedni pestrih dogodkov.

Klemen Langus, direktor Turizma Bohinj

Urša Peternel

Lipce – Vozniki, ki se vozijo 
po gorenjski avtocesti proti 
Jesenicam, so pri počivališ-
ču Lipce pred kratkim opa-
zili novo postavljen portal 
nad avtocesto. Gre za nad-
zorni portal, ki bo name-
njen elektronskemu cestni-
njenju težkih vozil z naj-
večjo dovoljeno maso nad 
3500 kg oziroma vseh nevi-
njetnih vozil. Kot pojasnju-
jejo v Družbi za avtoceste v 
Republiki Sloveniji (DARS), 
bodo postavili 126 fiksnih 
cestninskih portalov nad av-
tocestami in hitrimi cesta-
mi, ki bodo uporabljali tako 
imenovano DSRC (Dedica-
ted Short Range Commu-
nication) tehnologijo. Ome-
njena tehnologija bo omo-
gočala brezžično komuni-
kacijo med vozilom in ob-
cestno napravo. Od začet-
ka prihodnjega leta bodo ce-
stnino od tovornjakov, avto-
busov in vseh drugih nevi-
njetnih vozil, kot načrtujejo, 
začeli zbirati v prostem pro-
metnem toku. To pomeni, 

da se ta vozila zaradi plače-
vanja cestnine ne bodo več 
ustavljala pred zapornicami 
cestninskih postaj, ki bodo 
zaradi vzpostavitve novega 
elektronskega cestninskega 
sistema lahko postopoma 
odstranjene, pojasnjujejo v 
DARS-u. Zaradi postavitve 
portalov pa je v prihodnjih 

mesecih pričakovati pove-
čanje števila delovnih za-
por na avtocestnem omrež-
ju in posledično lahko pri-
de tudi do več krajših zasto-
jev. »Uporabnike prosimo 
za razumevanje, saj je uved-
ba novega elektronskega ce-
stninskega sistema predpo-
goj za načrtovano postopno 

odstranitev cestninskih po-
staj in povečanje pretočnos-
ti prometa za vse,« so pove-
dali v DARS-u. Kot so še po-
udarili, bo za lahka vozila 
do 3500 kg največje dovolje-
ne mase tudi po vzpostavi-
tvi elektronskega cestninje-
nja veljal obstoječi vinjetni 
sistem.

Portali za elektronsko cestninjenje
DARS je nad avtocestami in hitrimi cestami začel postavljati portale za elektronsko cestninjenje težkih 
vozil. Sistem naj bi začel delovati v začetku prihodnjega leta.

Portal za elektronsko cestninjenje težkih vozil pri Lipcah na gorenjski avtocesti je že 
postavljen. / Foto: Gorazd Kavčič

Radovljica – V petek so v Radovljici pripravili veliko dobrodelno 
prireditev šolskega sklada OŠ A. T. Linharta Radovljica, na kateri 
so zbirali sredstva za pomoč otrokom iz socialno ogroženih 
družin pa tudi za nakup nadstandardnih šolskih pripomočkov 
in opreme. Prireditev je tako kot lani temeljila na gibanju in 
športu, zato so k sodelovanju povabili klube, društva in posa-
meznike, ki delajo z otroki na različnih gibalnih in motoričnih 
področjih. Tako so v šoli, njeni okolici, na igriščih in bližnji 
Obli gorici skupaj pripravili več kot dvajset različnih delavnic, 
od košarke in nogometa do mini odbojke, lokostrelstva, disk 
golfa, floorballa in akrojoge pa tudi dirko s skiroji, iskanje skri-
tega zaklada in igro med dvema ognjema. Napekli so več kot 
petsto palačink, razdelili več kot štiristo srečk, vseh dobitnih, 
in prodali okoli sedemsto vstopnic za prireditev, ki so se je 
udeležili tako učenci kot njihovi starši ter stari starši. Posebno 
so bili tako prireditelji kot otroci vesli obiska treh vrhunskih 
športnic, predstavnic Slovenske vojske: biatlonka Teja Grego-
rin, triatlonka Mateja Šimic in plavalka Špela Perše so se z 
veseljem pomešale med mlade športne navdušence in se tudi 
same preizkusile v številnih zanimivih in zabavnih aktivnostih.

S športom do sredstev za šolski sklad

Biatlonka Teja Gregorin se je med drugim preizkusila na 
spretnostni vožnji z legendarnim kolesom znamke Pony.

Radovljica – Na prireditvi, ki se je razvila iz festivala keramike, 
se bodo jutri na Linhartovem trgu v Radovljici predstavili še 
zeliščarji in ponudniki semen. »Prireditev smo vsebinsko raz-
širili, ker smo želeli na njej predstaviti kar največ izdelkov, ki 
so neposredno povezani z zemljo. Od gline do zelišč, semen 
in čajev. Tudi področje zeliščarstva in semen je v Radovljici 
in njeni okolici precej bogato zastopano,« so pojasnili na za-
vodu Turizem Radovljica, ki festival organizira. Pobudnica 
širitve ponudbe festivala je sicer Radovljičanka Vasja Vidic, 
ki se zadnja leta intenzivno ukvarja z avtohtonimi semeni 
ter zeliščarstvom. »Velik poudarek avtohtonim sortam in na-
ravnemu kmetovanju pa dajejo tudi na biodinamičnem vrtu 
Narava nas uči ob radovljiški osnovni šoli. Na festivalu bo 
tako poleg ponudnikov keramike letos kar nekaj ponudnikov 
zelišč, zeliščne kozmetike, čajev, mazil, olj, mil in podobnih 
naravnih izdelkov,« še pojasnjujejo organizatorji, ki bodo za 
odrasle in otroke pripravili tudi delavnice s področja kerami-
ke, zeliščarstva in naravnega vrtnarjenja po načelu Demeter. 
Prireditev se bo začela ob 10. uri in trajala do sedme zvečer.

Festival Moč zemlje
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Strahinj – Petdesetim di-
jakinjam kmetijskih šol iz 
Drauhofna in Ehrentala s 
Koroškega in Srednje šole 
Biotehniškega centra Nak-
lo, ki so od leta 2013 nap-
rej sodelovale na izmenja-
vah med temi šolami, se je v 
tem šolskem letu pridružilo 
novih 11. Katarina Ana Hiti, 
Katarina Gregorc in Vikto-
rija Svetina so bile oktobra 
lani en teden kot gostujoče 
dijakinje na koroških šolah. 
Johanna Kolbitsch, Jenny 
Liebhart, Elana Maurer in 
Linda Osternig iz kmetij-
ske šole Drauhofen ter De-
nise Brettner, Antonia Ma-
ier, Ciara Nagele in Elena 
Wieser iz izobraževalnega 
centra Ehrental pa so bile 
en teden gostje strahinjske 
šole. Sistema izobraževanja 
v Sloveniji in na Koroškem 
sta si v marsičem različna. 
V strahinjski šoli se šolajo 
tako dekleta kot fantje, na 
koroških šolah pa večinoma 

dekleta. Ker dijakinje prebi-
vajo v internatih, so bile tudi 
dijakinje iz Strahinja nasta-
njene v njih, Korošice pa so 
stanovale na kmetijah so-
šolk. Osem deklet je pretek-
li teden stanovalo na doma-
čiji Kaje Štrubelj v Grosu-
pljah, Klavdije Celarc na 
Butajnovi, Viktorije Svetina 
v Hrašah, Katarine Ane Hiti 
na Bledu in Mete Gregorc v 

Podbrezjah. Na zaključnem 
pogovoru gostij in njihovih 
gostiteljic z ravnateljico Sre-
dnje šole Andrejo Ahčin in 
organizatorko izmenjave 
Bernardo Božnar smo sli-
šali le besede pohvale nad 
tako obliko sodelovanja. Di-
jaki spoznavajo način izo-
braževanja v Sloveniji in na 
Koroškem ter okolico, v ka-
terih šole delujejo. Korošice 

so se v šoli in pri svojih go-
stiteljicah naučile tudi ne-
kaj slovenskih besed, ki jih 
pred tem niso poznale. Na 
Gorenjskem so jih navdu-
šili narava, urejenost oko-
lja, prijaznost ljudi in hra-
na, ki je pri nas zelo razno-
vrstna. Dijakinje s Koroške-
ga so povedale, da je red na 
njihovih šolah strožji kot v 
Strahinju. 

Korošice spoznavale Slovenijo
Srednja šola Biotehniškega centra Naklo je znova gostila dijakinje iz dveh koroških kmetijskih šol.

Koroške dijakinje in njihove gostiteljice z ravnateljico Andrejo Ahčin in Bernardo Božnar

Urša Peternel

Lesce – Konjeniški klub Lesce 
- Bled je od 16. maja v steča-
ju. Okrožno sodišče v Kranju 
je oklicalo začetek stečajnega 
postopka, za stečajnega upra-
vitelja imenovalo Janka Mač-
ka, upniki pa imajo tri me-
sece časa, da prijavijo svoje 
terjatve. Kot izhaja iz objave 
sodišča, je predlog za zače-
tek stečaja podal upnik, torej 
Konjeniški klub sam. Nane 
Jauk, ki je nazadnje skrbela 
za klub, nam ni uspelo prikli-
cati za izjavo o tem, zakaj se je 
klub znašel v poslovnih teža-
vah. So pa na Facebook stra-
ni kluba že konec decembra 
lani objavili obvestilo vsem 

članom, otrokom in staršem, 
da se »po več kot pol stoletja 
delovanja Konjeniškega klu-
ba Lesce - Bled zaključuje 
majhna, a vplivna era konje-
ništva pod Alpami ... Zaradi 
različnih spletov okoliščin 
smo po daljšem trudu izgu-
bili boj za obstoj našega klu-
ba. Konec leta bomo zaključi-
li šolo jahanja, lastniški konji 
bodo morali najti nov dom in 
zaprli bomo klub ...« so za-
pisali in dodali, da nekaj čla-
nov že dela na novi lokaciji na 
Mlaki v Radovljici.

Lastnik hipodroma pod 
Lescami, na katerem je de-
loval klub, je Turistično dru-
štvo Lesce. Konjeniški klub 
Lesce - Bled je po besedah 

predsednika turističnega 
društva Zlatka Kavčiča hi-
podrom imel v najemu od 
leta 2010. »Klub je že pred 
časom prenehal plačeva-
ti najemnino, zapletel se je 
v svoje kadrovske vozle. So-
delovanje smo prekinili spo-
razumno, vseh dolgov nam 
niso plačali, a na silo ne na-
meravamo ukrepati. Poiska-
li smo drugega najemnika za 
krajše obdobje, ko se bo vide-
lo, kako bo z obnovo. Storili 
bomo vse, da bo konjeniška 
dejavnost na hipodromu os-
tala kot zametek, iz katerega 
bo lahko zrasel sodoben hi-
podrom, če bosta interes in 
volja tistih, ki imajo radi ko-
nje,« je povedal Kavčič.

Stečaj za konjeniški klub
Konjeniški klub Lesce - Bled je od prejšnjega tedna v stečaju, upniki imajo tri 
mesece časa za prijavo svojih terjatev.

Aleš Senožetnik

Kranj – Prejšnji teden je v 
prostorih Regionalne ra-
zvojne agencije Gorenjske, 
BSC Kranj, vodilnega par-
tnerja LAS Gorenjska ko-
šarica, potekala prva javna 
predstavitev poziva, name-
njenega potencialnim pri-
javiteljem projektov na Jav-
ni poziv za izbor operacij za 
uresničevanje ciljev Strate-
gije lokalnega razvoja LAS 
Gorenjska košarica. Za ra-
zvojne projekte je na voljo 
4.489.514,75 evra, ki se jih 
bo pridobilo na osnovi po-
trjenih in izvedenih projek-
tov do leta 2023. Sredstva za 
sofinanciranje prispevata 
Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano v 

okviru Evropskega kmetij-
skega sklada za razvoj pode-
želja in Evropskega sklada 
za pomorstvo in ribištvo ter 
Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo v okvi-
ru Evropskega sklada za re-
gionalni razvoj. V poštev pri-
dejo projekti, ki bodo z med-
sebojnimi učinki prispevali 
k razvoju urbanega in pode-
želskega prostora, se nana-
šali na razvoj podjetništva, 
turizma, ohranjanje narav-
ne in kulturne dediščine, 
spodbujanje razvoja trajno-
stne mobilnosti ter izbolj-
ševanje socialnega statusa 
družbenih skupin, kot so 
kmetje, mladi, brezposelni 
ali druge ranljive skupine ... 
Prvi rok za oddajo vlog je 26. 
julij 2017.

Denar za projekte 
Gorenjske košarice

Naklo – Občinski svetniki so 
na sredini seji potrdili letoš-
nje občinske nagrajence. Bro-
nasto plaketo Občine Naklo 
prejmeta Damijan Janežič in 
Barbara Pogačnik. Srebrno 
plaketo Milan Debeljak in 
posthumno Stanislav Ko-
selj, priznanje Občine Naklo 
pa Prostovoljno gasilsko dru-
štvo Žeje - Bistrica. Priznanja 
bodo podelili junija ob občin-
skem prazniku.

Letošnji nagrajenci 
Občine Naklo

Kranj – Družba Telekom Slovenije v sodelovanju s kranjsko 
občino gradi optično omrežje, ki bo prebivalcem na območju 
občine omogočilo višje internetne hitrosti in boljše spre-
mljanja televizijskih programov. V Telekomu Slovenije sicer 
predvidevajo, da bo gradnja v sodelovanju s krajani in obči-
no potekala tekoče, tako da bi izgradnjo celotnega novega 
optičnega omrežja na predvidenih območjih zaključili že do 
konca letošnjega leta. Na območju Kranja bo Telekom gradil 
optično omrežje v dveh fazah, in sicer bo prvi del gradnje 
zajemal naselje Breg ob Savi in del vasi Jama. V Telekomu 
Slovenije ob tem priporočajo, da se krajani za prehod na 
optiko odločijo že v času izvedbe gradbenih del, saj bodo 
po tem dodatni izkopi za povezave do hiš potekali z daljšim 
časovnim zamikom. 

Širijo optično omrežje v kranjski občini

Domžale – Na sedežu Centralne čistilne naprave Domžale-
-Kamnik so pred dnevi sprejeli delegacijo udeležencev šeste 
mednarodne konference Dan Afrike, ki je letos prvič potekala 
v Kongresnem centru Brdo pri Kranju. Skupaj s predstavniki 
ministrstva za zunanje zadeve jih je sprejela direktorica dr. 
Marjeta Stražar in jim podrobno predstavila kapacitete lani 
nadgrajene čistilne naprave.

V čistilni napravi sprejeli afriško delegacijo
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Sobota,  27. maja
•    Ob 11. uri vabljeni na Sv. Jakob nad Preddvorom, kjer bo ob 12. 

uri sveta maša za domovino in blagoslov opravljenih del v ob-
čini Preddvor. Mašo bosta darovala kardinal dr. Franc Rode in 
preddvorski župnik Branko Setnikar. Zatem bo blagoslov in pri-
mopredaja planinske koče Planinskemu društvu v najem.

Četrtek,  1. junija 
•    Ob 20. uri bo slavnostna akademija ob občinskem prazniku v 

Domu krajanov Preddvor s spevoigro Kresniček, ki jo bodo upri-
zorili učenci Osnovne šole Matija Valjavca Preddvor.

Nedelja, 18. junija
•    Semenj v Kokri na vaškem trgu pred cerkvijo   

Torek,  20. junija
•    Prireditev v počastitev 40-letnice vrtca Storžek ob 17.30 pred 

vrtcem

Sobota, 1. julija
•    Glasbeni večer pod šotorom v središču Preddvora: ob 19. uri na-

stop glasbene skupine Sejmarji iz Mengša, ob 20. uri veselica  s 
Triom Šubic, v odmorih povezovalka programa in animatorka Ja-
sna Kuljaj

Nedelja, 2. julija 
•    Kulturni dan: Petrov sm'n s stojnicami v središču Preddvora od 

10.30 naprej, ob 14.30 povorka, ob 15. uri mednarodni folklorni 
festival, ob  17. uri veselica z člani ansambla Gašperja Seljaka, do 
20. ure

Sobota, 8. julija
•    3. tradicionalni pohod na Zaplato, ob 11. uri prireditev ob zave-

tišču v Hudičevem borštu

Program prireditev ob 
prazniku občine Preddvor
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Občankam in občanom čestitamo  
ob prazniku občine Preddvor!

 
Župan Miran Zadnikar

Občinski svet 
Občinska uprava

PREDDVOR PRAZNUJE info@g-glas.si

Danica Zavrl Žlebir

Kako boste letos praznovali 
občinski praznik?

»Vsako leto imamo ob ob-
činskem prazniku mašo za 
domovino in blagoslov opra-
vljenih del v občini. V prete-
klosti, ko smo občinski pra-
znik praznovali še v začetku 
julija, smo to povezali tudi 
z zaključkom oratorija. Od-
kar pa smo praznik prestavi-
li za mesec dni nazaj, v ju-
nij, se je to nekoliko spreme-
nilo. Tako smo se dogovori-
li, da imamo mašo na Sv. Ja-
kobu in bi to priložnost iz-
koristili za slavnostno pre-
dajo koče. Slovesnost bo jut-
ri, 27. maja, opoldne. Letos 
bo mašo ob domačem žu-
pniku Branku Setnikarju 
daroval kardinal dr. Franc 
Rode, saj želim ohraniti sti-
ke s tem visokim cerkvenim 
dostojanstvenikom, za ka-
terega želim, da še večkrat 
pride v Preddvor. Začeli so 
se lani, ko sva s prijateljem 
Vladimirom Žumrom peš 
romala v Rim in naju je kar-
dinal Rode sprejel v Vatika-
nu. Ob novem letu nas je 
obiskal v Preddvoru in tudi 
sedaj se je z veseljem odzval 

mojemu povabilu k Sv. Jako-
bu. Občinski praznik, ki ga 
že ves čas posvečamo spo-
minu na rojakinjo Josipi-
no Turnograjsko, prvo slo-
vensko pisateljico, pesnico 
in skladateljico, od lani pra-
znujemo 1. junija v spomin 
na datum njene smrti. Odlo-
čitev o spremembi datuma 
smo sprejeli na občinskem 
svetu in takrat tudi sklenili, 
da občinska priznanja pode-
ljujemo le na vsaka štiri leta 
ob koncu vsakega mandata. 
Letos občinskih priznanj to-
rej ne bo, temveč prihodnje 
leto. Uvodnemu dogodku 
bo prihodnji teden, 1. junija, 
sledila slavnostna akademi-
ja, sklop prazničnih dogod-
kov pa končujemo 8. julija s 
pohodom na Zaplato.«

Ali v občini letos načrtujete 
pomembnejše naložbe?

»Pred kratkim sva bila s 
podžupanom na državni di-
rekciji za ceste in smo se do-
govarjali o projektih za krož-
išče v Tupaličah in za sanaci-
jo ceste do vstopa v Preddvor. 
Na tej relaciji so predvideni 
prestavitev avtobusnih po-
staj, prehod za pešce, pločni-
ki, javna razsvetljava, hkrati 

smo obvezni narediti tudi fe-
kalno kanalizacijo za to ob-
močje. Projekti so usklajeni, 
vse to pa je mogoče naredi-
ti prihodnje leto, odkupiti je 
treba še nekaj zemljišč. Se-
daj postopek odkupa pote-
ka, vodi ga direkcija. Če bo 
do tega prišlo, nas čaka vi-
soka obveznost sofinanci-
ranja: izgradnja krožišča je 
strošek države, vse ostalo je 
sofinaciranje občine (izgra-
dnja pločnika, javne razsvet-
ljave, kanalizacije in podob-
no), o čemer bomo podpi-
sali soinvesticijsko pogod-
bo. Zagotovili so nam tudi, 
da če letos končamo projek-
te, bodo financirali tudi av-
tobusno postajališče v Kokri 
(pri podružnični šoli) s pre-
hodi za pešce. Na direkciji 
so naju tudi obvestili, da se 
slednjič pripravljajo za grad-
njo ceste Britof–Hotemaže, 
in sicer prihodnjo pomlad. 
Zanimivo je zlasti, da gre za 
najstarejši neizpolnjeni pro-
jekt iz državnega proraču-
na. Ta cestni odsek sicer ni 
na območju naše občine, bi 
nam pa ta cesta veliko pome-
nila tako glede varnosti kot 
tudi dostopnosti Kranja in 
avtoceste do Ljubljane.«

Kaj pa trenutno gradite v ob-
čini?

»Trenutno največji projekt 
v občini je gradnja fekalne ka-
nalizacije v zgornjih Tupali-
čah. Tu smo se dodatno od-
ločili, da na delu ceste pro-
ti Možjanci zgradimo ploč-
nik. Na tem odseku je in bo 
večji problem izogibanje ma-
gistralnim vodovodov. Le-
tos mora biti ta projekt kon-
čan po pogodbi z izvajalcem. 
Enak problem z magistral-
nimi vodovodi Čemšenik in 
Nova vas, ki sta zelo pomemb-
na za sosednje občine, se kaže 
tudi pri prej omenjenih pro-
jektih v zvezi s sanacijo ces-
te v Tupaličah. Urejali bomo 
tudi vodovod v Mačah, kjer je 
voda v vaškem vodovodu ve-
likokrat oporečna. Čakamo 
na gradbeno dovoljenje, da 
bomo vodovod v Mače pripe-
ljali iz Bašlja, o tem pa se še 
dogovarjamo tudi z vaščani. 
Med letošnjimi načrti je tudi 
gradnja dvigala v osnovni šoli. 
Z razpisom ta čas izbiramo iz-
vajalca, v času šolskih počitnic 
pa naj bi ga zgradili. Naložba 
bo veljala okoli 80 tisoč evrov. 
V šolo trenutno ni vključen 
noben otrok z gibalno ovira-
nostjo, bo pa trenutno dvigalo 

olajšalo gibanje zaposleni z 
gibalno oviro.« 

Vrniva se h koči na Sv. Ja-
kobu, ki ste jo letos prevze-
li od PD Iskra, še vedno pa 
nad vami visi grožnja rušit-
ve tega po ugotovitvah in-
špekcij nelegalno zgrajene-
ga objekta. Kaj boste storili?

»Pričakujem, da bomo v 
kratkem dobili gradbeno do-
voljenje za legalizacijo celot-
nega objekta, za kar smo na 
upravni enoti vložili popol-
no vlogo.« 

Pred kratkim ste na cerkvi-
ci v Mačah odkrili križ spra-
ve in sodelovali pri spravni 
maši. Kaj vam to pomeni?

»Jože Dežman, ki v drža-
vi vodi komisijo za prikri-
ta grobišča, je dal pobudo, 

da občine imenujejo komi-
sije za povojne poboje, kar 
smo v letu 2000 storili tudi 
mi in takrat evidentirali dot-
lej prikrita grobišča na obmo-
čju Mač. Tam sta bila zakopa-
na tudi leta 1944 ubita zakon-
ca Hribar, lastnika gradu Str-
mol. Na dolgoletno vztraja-
nje nečaka ubitih Petra Hri-
barja je prišlo do izkopa in 
prekopa njegovih sorodni-
kov v družinsko grobnico ter 
tudi do opravičila predsedni-
ka države za med vojno in po 
njej storjena zločinska deja-
nja. Po televizijski oddaji Pri-
čevalci, kjer je nastopil Peter 
Hribar, sem v dogovoru z žu-
pnikom Župnije Preddvor 
razvil pobudo o križu spra-
ve in spravni maši, ki smo ju 
posvetili vsem žrtvam v gro-
biščih na tem območju.« 

Občina Preddvor praznuje
Prvega junija občina Preddvor praznuje občinski praznik. Z županom Miranom Zadnikarjem, ki ob tej 
priložnosti vabi k prazničnim dogodkom, smo se pogovarjali tudi o naložbenih dogajanjih v občini. 

Miran Zadnikar /Foto: Arhiv GG

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Od prevzema nap-
rej so preddvorski planinci 
urejali kočo in planinsko pot, 
ki vodi do nje, na razpisu so 
tudi že izbrali oskrbnika. »Iz-
bran je bil Vili Rozman. Sicer 
pa je na razpis prišlo kar 22 
vlog, kar kaže na to, kako zani-
miva planinska točka je Sv. Ja-
kob, tudi zaradi svoje dostop-
nosti, kar je pomembno zaradi 
možnosti dostopa z avtomobi-
lom, ki gostincu omogoča laž-
je oskrbovanje koče,« je pove-
dal predsednik preddvorskih 
planincev Aleš Drekonja. 

»V času od prevzema smo že 
dodobra obnovili kočo: nova je 
ograja, novo je stopnišče, po-
sodobljena je električna nape-
ljava, kar omogoča normalno 
delo oskrbniku. Glavnino del 
smo opravili planinci s pro-
stovoljnim delom. Planinsko 
društvo šteje 170 članov, oko-
li 30 nas je stalno aktivnih tudi 
pri vzdrževalnih delih. Poleg 
samega objekta smo urejali 
tudi dostopne poti. Zadnje de-
setletje so bile te slabo vzdrže-
vane, nekaj nujnih del je bilo 
opravljenih po žledolomu. Do 
Sv. Jakoba vodi precej poti, a 
po katastru planinskih poti je 

markirana ena sama, ki jo pla-
ninci sedaj od dna postopoma 
urejamo. Na poti od studenca 
pod Potoško goro smo naredi-
li most in postavili klopi,« naš-
teva prvi med preddvorskimi 
planinci.

Planinsko kočo na Sv. Ja-
kobu, ki ima 15 skupnih le-
žišč, obiskuje veliko planin-
cev, predvsem dnevih obi-
skovalcev. V preteklosti se 
je v knjigo vpisnikov ljubite-
ljev Jakoba vpisovalo 200 vpi-
snikov, ki so imeli tudi po sto 
obiskov letno. »To število je 
v zadnjih letih padlo močno 
pod sto, pričakujemo pa, da 

se bo z novim oskrbnikom, 
ki bo lahko ponudil hrano 
in poleti hladno pijačo, to iz-
boljšalo. Ob lepem vreme-
nu je obisk zelo velik, priha-
jajo tudi skupine, med njimi 
veliko upokojencev, saj gre 
za lahko turo. Redni obisko-
valci so ob športnih dnevih 
tudi šolarji iz preddvorske 
šole. Ob koncih tedna je obi-
skovalcev še posebej veliko,« 
pove Drekonja. Župan obči-
ne Preddvor Miran Zadni-
kar ob tem dodaja, da želi-
jo v prihodnje poskrbeti tudi 
za ustreznejše parkiranje. Za 
sosednji planinski točki Za-
plata in Kališče imajo v Ma-
čah v sodelovanju z domači-
nom, ki je na svojem zemljiš-
ču omogočil parkiranje pla-
nincem, to dobro urejeno, za 
Sv. Jakob pa se dogovarjajo z 
lastnico, da bi naredili tudi 
uradna parkirna mesta.

Planinski uvod v praznovanje
Planinsko društvo Preddvor je 1. marca dobilo v upravljanje planinsko kočo 
na Sv. Jakobu, jutri jo bo slovesno prevzelo na praznični prireditvi. 

Preddvor – Josipina Urbančič Turnograjska, prva slovenska 
pisateljica, pesnica in skladateljica, je bila rojena 9. julija 1833 
na gradu Turn v Preddvoru, umrla je 1. junija 1854 v Gradcu, 
kjer je tudi pokopana. Umrla je stara še ne 21 let, a je v svojem 
kratkem življenju ustvarila več deset povesti, nekaj pesmi in 
tudi komponirala. Njenemu življenju in delu je več strokovnih 
del in roman posvetila domačinka dr. Mira Delavec. Josipini 
Turnograjski je kot pomembni rojakinji že vrsto let posvečen 
tudi praznik občine Preddvor, ki ga zadnja leta praznujejo na 
dan njene smrti 1. junija. Praznične prireditve pa se vrstijo še 
do julija, prav do dneva njenega rojstva.

Praznik v spomin na Josipino
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DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje

prodaja
nepremičnine v lasti DARS d.d.
z javnim zbiranjem ponudb.

Razpisna dokumentacija je objavljena v razglasnem delu Uradnega 
lista RS, z dne 26. 5. 2017. Dodatne informacije na naslovu  
nepremicnine@dars.si, telefon 01/300-98-85.

Ponudbe morajo prispeti najkasneje do 16. 6. 2017, do 12. ure.

Aleš Senožetnik

Cerklje – Aprilski požar, v ka-
terem je pogorelo gospodar-
sko poslopje v lasti Župni-
je Cerklje, je povzročil pre-
cejšnjo škodo in nevšečnos-
ti Marijinemu vrtcu ter tudi 
številnim društvom, ki so 
uporabljali prostore za svo-
je aktivnosti. Po besedah 
cerkljanskega župnika Jerne-
ja Marenka nameravajo letos 
za obnovo nameniti približ-
no 230 tisočakov, sredstva pa 
poskušajo pridobiti s pomoč-
jo prispevkov in donacij, saj 
objekt ni bil zavarovan.

Približno desetino za letos 
predvidenih stroškov so pri-
dobili s prostovoljnimi pri-
spevki župljanov prek po-
ložnic, konec minulega te-
dna pa so organizirali tudi 
dobrodelni koncert z naslo-
vom Biti dar, na katerem je 
nastopilo šest cerkljanskih 
zborov, Godba Cerklje ter 
gostujoča skupina Abend iz 
Litije.

Sredstva obljubljata tudi 
Nadškofija Ljubljana in Ob-
čina Cerklje. Slednja po be-
sedah župana Franca Če-
bulja predvideva okoli pet-
deset tisoč evrov, ki jih bodo 
zagotovili z rebalansom pro-
računa, ki ga mora prej potr-
diti občinski svet. Na pomoč 

pa so priskočili tudi cerkljan-
ski obrtniki in podjetniki, la-
stniki gozdov, ki so darova-
li 120 metrov lesa, ter števil-
ni drugi posamezniki. Kot je 
povedal župnik Jernej Ma-
renk, so na ta način zago-
tovili že približno polovico 
sredstev za celotno obnovo.

Želimo si čimprejšnje ob-
nove, saj so dvorano upo-
rabljala številna društva za 
razstave in druge dogodke, v 
rabi jo ima tudi Marijin vr-
tec, predvsem kot telovadni-
co oz. igralnico. V toplejših 

mesecih, ki so pred nami, 
pomanjkanje prostora sicer 
ne bo predstavljalo takšne 
težave za vrtec, saj so otroci 
veliko na prostem. Težje bo 
pozimi, a nekaj časa bomo 
morali potrpeti, saj trenutno 
težko rečem, kdaj bo sanaci-
ja objekta zaključena,« je po-
vedal Jernej Marenk, ki raču-
na, da bodo letos zaključena 
najnujnejša dela. 

»Do začetka kurilne se-
zone je pogoreli zgradbi 
nujno treba vrniti osemsto 
kvadratnih metrov strehe. 

Predhodno moramo opra-
viti številna zemeljska, be-
tonska in gradbena dela. V 
požaru je bila poškodovana 
tudi kotlovnica. Peč, ki ogre-
va vse župnijske objekte, tudi 
župnijski vrtec, po požaru ni 
več zanesljiva za uporabo v 
novi kurilni sezoni, zato jo 
je treba zamenjati,« še doda-
ja Jernej Marenk, ki se zah-
valjuje tudi številnim dona-
torjem, podjetjem in posa-
meznikom, ki so že ali pa še 
bodo prispevali k ureditvi no-
vega župnijskega poslopja.

Zbirajo sredstva za obnovo
V Cerkljah zbirajo sredstva za obnovo pogorelega župnijskega poslopja, ki so ga uporabljali Marijin 
vrtec in številna društva v občini. Za investicijo bodo letos namenili okoli 230 tisočakov.

Sredstva so v Cerkljah zbirali tudi s pomočjo dobrodelnega koncerta, na katerem so 
nastopili tudi otroci Marijinega vrtca, ki jih je požar najbolj prizadel.

Vilma Stanovnik

Kranj – Zadnje dneve smo 
tudi v naše uredništvo dobili 
več vprašanj, kako je mogoče, 
da so v Kranju kljub naspro-
tovanju številnih, tudi obči-
ne in župana Boštjana Trilar-
ja, postavili cirkus Medrano, 
ki vabi obiskovalce še do kon-
ca tega tedna. Cirkus je pos-
tavljen na travniku pri Plane-
tu Tuš Kranj, ki je v lasti pod-
jetja Tibar, d. o. o., v stečaju.

Med vprašanji je bilo po-
udarjeno, zakaj je Upravna 

enota Kranj organizatorjem 
izdala dovoljenje. »Uprav-
na enota Kranj je 12. 5. 2017 
prejela vlogo organizator-
ja javne prireditve ''Cirkus 
Medrano''. Organizator je k 
vlogi poleg ostale dokumen-
tacije priložil tudi soglas-
je lastnika zemljišča, na ka-
terem bo potekala priredi-
tev. Pred izdajo dovoljenja 
za izvedbo javne prireditve 
je predhodno soglasje po-
dala Uprava Republike Slo-
venije za varno hrano, vete-
rinarstvo in varstvo rastlin, 

ki določa veterinarsko-sani-
tarne in higiensko-tehnične 
pogoje za izvedbo prireditve.

Ker je bila vloga organiza-
torja prireditve pravočasna, 
popolna in glede na to, da 
je organizator vsebinsko iz-
polnil vse zahteve, ki jih do-
loča veljavna zakonodaja, je 
Upravna enota Kranj dne 
19. 5. 2017 po določbah Za-
kona o javnih zbiranjih iz-
dala dovoljenje za izvedbo 
javne prireditve,« pravi na-
čelnik Upravne enote Kranj 
Matjaž Dovžan in dodaja, 

da so uslužbenci Uprave za 
varno hrano, veterinarstvo 
in varstvo rastlin Kranj, Sek-
torja uniformirane polici-
je Policijske uprave Kranj, 
Policijske postaje Kranj in 
Upravne enote Kranj v skla-
du s svojimi pristojnostmi 
in s ciljem preverjanja de-
janskega stanja na priredit-
venem prostoru, minulo 
sredo opravili strokovni nad-
zor, v katerem ni bilo ugoto-
vljenih pomanjkljivosti ozi-
roma nepravilnosti glede 
na izdano dovoljenje za iz-
vedbo prireditve. Načelnik 
Dovžan prav tako pojasnju-
je, da v primeru, ko organi-
zator izpolni vse zakonske 
zahteve za izvedbo javne pri-
reditve, upravni organ nima 
pravne podlage, da bi tovr-
stne prireditve prepovedal. 

Vendarle cirkus v Kranju
Kljub nasprotovanju nekaterih občanov in pozivu župana Boštjana Trilarja, 
naj cirkusa z živalmi v Kranju ne postavljajo, ta že vabi na prizorišče.

Vilma Stanovnik

Kranj – Na sredi seji so kranj-
ski mestni svetniki dobri dve 
uri razpravljali o koncesijski 
pogodbi za izvedbo projek-
ta javno-zasebnega partner-
stva za izgradnjo telovadni-
ce pri osnovni šoli v Straži-
šču. Pri Mestni občini Kranj 
so namreč po potrditvi od-
loka o javno-zasebnem par-
tnerstvu na januarski seji 
mestnega sveta izvedli po-
stopek za izbor zasebne-
ga partnerja. Na poziv pro-
motorjem sta se sicer javila 
dva, ponudbo pa je nato od-
dala le Gorenjska gradbena 
družba. 

Po pogajanjih s koncesio-
narjem so svetniki dodatna 
pojasnila h gradivu o konce-
sijski pogodbi za izgradnjo 
telovadnice dobili tik pred 
sejo. V gradivu je bilo pojas-
njeno, da je ponujena inve-
sticijska vrednost za šolo ne-
kaj več kot 2,2 milijona evrov 
brez DDV. Strošek, ki bi ga v 
15 letih za uporabo telovad-
nice, kolikor časa bo trajala 
koncesijska pogodba, plače-
vala občina, naj bi bil nekaj 

manj kot trideset tisoč evrov 
mesečno, kar pomeni skoraj 
340 tisoč evrov letno. V 15 le-
tih bi občina koncesionar-
ju tako plačala nekaj več kot 
5,3 milijona evrov, nato pa bi 
bila telovadnica njena last.

Kot je pojasnila vodja Pro-
jektne pisarne na kranjski 
občini Tanja Hrovat, naj bi 
se gradnja takoj po podpisu 
koncesijske pogodbe začela 
že letos poleti in bi bila za-
ključena avgusta drugo leto. 

Svetniki so nato zahteva-
li več pojasnil glede stroškov 
in izbora koncesionarja, naj-
več očitkov pa je bilo, da so 
dodatna pojasnila z nekate-
rimi dejstvi dobili tik pred 
sejo. Tako se jih je za glaso-
vanje glede potrditve pogod-
be prijavilo manj kot polovi-
ca. Ker so nato glasovali še o 
prisotnosti in se jih je prijavi-
lo zgolj petnajst, se je župan 
Boštjan Trilar odločil, da sejo 
zaradi nesklepčnosti preki-
ne. Kot je povedal, bo nada-
ljevanje sklical v najkrajšem 
možnem času, pri tem pa bo 
Mestna uprava svetnikom 
posredovala tudi dodatna po-
jasnila o projektu. 

O telovadnici niso 
glasovali
Kranjski mestni svetniki naj bi na sredini seji 
potrdili koncesijsko pogodbo za izgradnjo 
telovadnice v Stražišču, a do glasovanja ni prišlo.

Cerklje – Zavod za turizem Cerklje še vedno vodi vršilka dolž-
nosti direktorice Maruša Zajc. Na zadnji javni razpis, ki je 
potekal od 21. marca do 21. aprila, so po besedah Antona 
Kopitarja s sveta zavoda sicer prejeli prijave osmih kandidatov 
za novega direktorja. Ker nekatere vloge niso bile popolne, 
so kandidate pozvali k dopolnitvam, zato novega vodstva še 
niso izbrali. V svetu zavoda sicer pričakujejo, da bodo dopol-
nitve vlog prejeli v naslednjih dneh. Z izbranim kandidatom 
bo sklenjeno delovno razmerje za mandatno dobo štirih let s 
šestmesečnim poskusnim obdobjem.

Osem kandidatov, izbran za zdaj še nihče

Medvode – Ravnateljica Vrtca Medvode ostaja Škofjeločanka 
Romana Epih. Na predlog Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja so medvoški občinski svetniki le njej 
podali pozitivno mnenje in pohvalili njeno dosedanje delo. 
Na dnevnem redu iste seje so imeli svetniki tudi računovod-
sko in poslovno poročilo vrtca za leto 2016, s katerim so 
se seznanili. Vrtec Medvode je tudi v lanskem letu posloval 
pozitivno. Presežek prihodkov nad odhodki je dobrih 21 tisoč 
evrov. Največja investicija, ki so jo izpeljali, je bila obnova 
centralne kuhinje.

Nov mandat Romani Epih

Žirovnica – Jutri, v soboto, bo potekal tretji pohod na Mali 
vrh in v Titovo vas, ki ga pripravlja Zveza borcev za vrednote 
NOB Žirovnica v sodelovanju z Občino Žirovnica, ZTK Žirov-
nica, PD Žirovnica, TVD Žirovnica in Barom Zavrh. Start in 
cilj pohoda bosta pri Baru Zavrh, pohod bo potekal med 8. in 
13. uro, ob 11. uri pa bodo ob spominski plošči položili venec. 
Po zaključku pohoda bo vse udeležence v Baru Zavrh čakal 
partizanski golaž. Titova vas se nahaja v dolini Završnice pod 
Smokuškim vrhom, odprli pa so jo leta 2014 zanesenjaki pod 
vodstvom Cirila Dolarja v spomin na partizanski zimski tabor, 
v katerem je med drugo svetovno vojno prezimoval 1. bataljon 
Kokrškega odreda. Obnovili so zemljanko in šest objektov, do 
vasi pa vodijo informacijske table.

V Titovo vas in na partizanski golaž

Radovljica – Več kot dvesto športnikov se je udeležilo 24. re-
gijskih iger specialne olimpijade za gorenjsko regijo, ki jih je 
v soboto organiziral Center za usposabljanje, delo in varstvo 
Matevža Langusa Radovljica. Udeleženci so se na štirih prizo-
riščih, na atletskem stadionu, v telovadnici OŠ Antona Janše, 
športnem parku in balinišču gostišča Kozovc, pomerili v atletiki, 
namiznem tenisu, košarki, nogometu in balinanju. Najboljši 
tekmovalci so se uvrstili na tekmovanje na nacionalni ravni.

Regijske igre specialne olimpijade
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KMETIJSKA ZADRUGA MEDVODE

zaposli

VODJO GRADBENO-TEHNIČNEGA  
PROGRAMA (m/ž)

Pogoji: najmanj srednja izobrazba, poznavanje gradbeno-teh-
ničnega programa, vsaj 3 leta delovnih izkušenj. 

Zaposlitev je za določen čas 1 leta, z možnostjo kasnejše zaposli-
tve za nedoločen čas.

Prijave z dokazili o izobrazbi, dosedanjimi delovnimi izkušnja-
mi in krajšim življenjepisom naj kandidati pošljejo na naslov:  
KZ Medvode z. o. o., Medvode, Cesta ob Sori 11, 1215 Medvode  
ali na elektronski naslov: zadruga@kzmedvode.si s pripisom:  
Prijava na prosto delovno mesto, v 7 dneh od dneva objave.

Maja Bertoncelj

Medvode – Osrednji dogo
dek ob dvajsetletnici sloven
ske Barke je bil v sklopu pri
reditve Sto čutov, s katero se 
je v soboto zvečer v Športni 
dvorani Medvode zaključil 
prvi vsemedvoški kulturni 
festival LIKI. 

Program je bil zanimiv in 
raznolik, vključeval je šte
vilna medvoška društva, or
ganizacije in posameznike. 
Predstavili so se tudi barka
či. Osemnajst jih je trenutno 
v Barki, od tega jih enajst biva 
v skupno dveh hišah, drugi se 
dnevno vozijo na delo v njiho
ve delavnice. V medvoški ob
čini in tudi izven nje je najbolj 
znan Stane Grandljič, ki je v 
Barki že od samega začetka. 
Največkrat ga srečamo s foto
aparatom v rokah. »Biti bar
kač pomeni, da si dobre vo
lje, da rad rečeš kakšno lepo 
besedo. Veseli smo in dobro 
se imamo,« je povedal Sta
ne. Dvajsetletnico so prazno
vali v družbi številnih prija
teljev iz Slovenije in tujine, 
ki jih je nagovoril Blaž Bre
šan, odgovoren za skupnost 
in strokovni vodja. »Zaveda
mo se, da Barka brez vaše po
moči in podpore ne bi bila to, 
kar danes je. Že ob nastajanju 

skupnosti je bilo jasno, da 
lahko Barka raste in se razvija 
le s široko in iskreno podpo
ro širše družbene skupnosti, 
lokalne in mednarodne, ki ji 
ni vseeno in ki lahko v Barki 
prepozna kraj upanja za vse. 
Barka je del lokalne skupnos
ti, zato smo še toliko bolj ve
seli, ko se povežemo skupaj 
ob tako posebnem dogodku, 
ko vidimo, da nas povezuje
jo veselje, kultura, odprtost, 
upanje in sprejemanje. Tudi 
za naslednjih dvajset in še 
več let si želimo ostati prostor 

srečevanja, sprejemanja, ra
zumevanja, povezovanja, up
anja in odprtosti, saj je vse to 
zelo pomembno za naše so
bivanje v Barki, v Medvodah, 
v Sloveniji in Evropi.« Kot je 
še dejal Brešan, je bilo dose
danjih dvajset let kot na mor
ju: mirno in tudi vzvalovano. 
Med dogodke, ki so vsem os
tali v najlepšem spominu, je 
bila gradnja delavnic, do ka
terih so prišli s pomočjo pri
jateljev iz Nemčije. Zgradilo 
jim jih je podjetje Baufritz, 
katerega predstavniki so bili 

tudi na sobotnem dogodku. 
Med drugimi se ga je udeležil 
nemški veleposlanik v Slove
niji Klaus Riedel, slavnostna 
govornica pa je bila podžupa
nja Medvod Darinka Verov
šek. 

Barka je sicer polno zase
dena. »Težko nam je, ko si 
osebe z motnjami v razvoju 
želijo priti na Barko, pa jih 
moramo zavrniti. Upamo, 
da nam bo država odobrila 
še kakšno mesto več. Pros
tor in možnosti imamo,« je 
še dejal Brešan.

Barka pluje že dvajset let
Slovenska Barka je stara dvajset let. V Zbiljah imajo dve hiši in delavnice, v katere je vključenih 
osemnajst oseb z motnjo v duševnem razvoju, njihovi spremljevalci, številni prostovoljci in prijatelji.

Barkači so navdušili s plesno točko. 

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V preddver
ju in kristalni dvorani Sokol
skega doma so ta teden od
prli razstavo izdelkov dijakov 
strojništva in lesarstva Šolske
ga centra Škofja Loka, nanjo 
pa so vabili tudi na Mestnem 
trgu razstavljeni izdelki več
jih dimenzij. Ob tej prilož
nosti so dijake, ki so s svojimi 
izdelki pokazali veliko talen
ta in ustvarjalnosti, nagovorili 
predsednik Obrtno podjetni
ške zbornice Slovenije Bran
ko Meh, župan občine Ško
fja Loka Miha Ješe, direktor 
Centra za poklicno izobraže
vanje Elido Bandelj in pred
sednik Območne obrtno pod
jetniške zbornice Škofja Loka 
Jože Misson. Mladim so česti
tali za odlične in inovativne iz
delke, poudarili pomen zna
nja in izobraževanja na vseh 
poklicnih področjih pa tudi 
sodelovanja, kakršno je zna
čilno za skupni projekt škof
jeloškega šolskega centra in 

tamkajšnje obrtnopodjetni
ške zbornice. 

Ta je tudi letos podelila na
grade najboljšim dijakom. Na 
področju lesarstva so si prve 
tri nagrade prislužili: Matej 
Bolka, Jaka Kožuh in Žan Le
bar, na področju strojništva 

pa Adrijan Galjot, Domen 
Oblak in Jaka Primožič, nag
rado za inovativnost pa so iz
ročili Aljažu Bogataju za nje
govo napravo za podajanje žo
gic za namizni tenis. Čestitali 
so tudi njihovim mentorjem. 
Glasovalne lističe za najboljši 

izdelek pa so na razstavi raz
delili tudi obiskovalcem, ki jih 
lahko oddajo vse do 28. maja. 
Rezultate »ljudskega glasova
nja« bodo objavili na svojih 
spletnih straneh, zmagova
lec pa dobi nekajdnevni od
dih v toplicah. 

Nagradili inovativnost mladih
Že trinajstič po vrsti so v okviru Tedna obrti in podjetništva na Loškem pripravili razstavo izdelkov 
dijakov Šolskega centra Škofja Loka. Najboljše izdelke je Območna obrtno podjetniška zbornica Škofja 
Loka nagradila z denarnimi nagradami.

Sedmerica nagrajenih za najboljše izdelke na razstavi Šolskega centra Škofja Loka 
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Po informacijah, ki so jih 
pridobili od nekaterih čla
nov mandatne komisije, 
naj bi na seji komisije (iz 
njenega zapisnika je razvi
den le rezultat glasovanja, 
ne pa tudi razprava) prevla
dalo mnenje, da Muzejsko 
društvo ni primerno za pre
jem zlatega grba, ker se v 
zadnjih letih preveč ukvarja 
»s polpreteklo zgodovino«, 
kar naj ne bi bilo poslanstvo 
njegovega delovanja. Sve
tniki in člani komisije ima
jo pravico do svojega mne
nja, kaj je delo in poslanstvo 
društva, pa odločajo njego
vi člani, ki z glasovanjem 
podprejo njegov program, 
pa je med drugim dejal Ig
ličar, ko smo ga povprašali 
o dogajanju. V Muzejskem 
društvu je nekaj manj kot 
tristo članov. »Poslanstvo 
Muzejskega društva je, da 
odkriva zgodovinsko res
nico, ne glede na politič
no razlago,« poudarja Igli
čar, tudi sam razočaran, da 
je med člani komisije prev
ladalo mnenje, da si po 80 
letih dela ne zasluži zlate
ga občinskega priznanja. 
Zadnje večje priznanje, ki 
ga je dobilo društvo, je bilo 
leta 1987 priznanje pred
sedstva takratne SFRJ. Na 
naše vprašanje, kaj name
ravajo sedaj v društvu stori
ti, pa odgovarja, da je za to
rek, 30. maja, sklican izvr
šni odbor društva, kjer se 

bodo opredelili do dogaja
nja.

Tineta Radinjo, ki vodi ko
misijo za mandatna vpraša
nja, volitve in imenovanja, 
smo vprašali o tem, kako je 
na komisiji prišlo do odlo
čitve. »Na seji komisije, kjer 
je bilo prisotnih vseh 13 čla
nov, so ti v razpravi s svoji
mi argumenti pojasnjevali 
razloge za ali proti predlogu 
za dodelitev zlatega grba ob
čine Škofja Loka Muzejske
mu društvu. Večina od čla
nov se je po razpravi odloči
la, da se zlati znak letos ne 
podeli. V razpravi pa so bila 
izražena različna mnenja, 
nekateri od članov so našte
vali razloge, ki bi se jih lah
ko označilo za idelološke, a 
to niso bila edina mnenja, 
pač pa so razpravljavci izra
žali tudi pomisleke o tem, da 
Muzejsko društvo izgublja 
članstvo, da obstajajo notra
nja nesoglasja, kako je dru
štvo vodeno in ali je v takih 
razmerah res pravi trenutek, 
da se društvo nagradi,« nam 
je o razpravi na seji komisije 
povedal njen predsednik. Za 
komentar smo vprašali tudi 
župana Miho Ješeta, vendar 
odločitve ni želel komentira
ti, potrdil je le, da zaradi do
ločila poslovnika občinske
ga sveta, na podlagi katere
ga ta ne more obravnavati 
zadev, ki na odborih oziro
ma komisijah ne dobijo po
zitivnega mnenja oziroma 
niso potrjeni, svetniki niso 
odločali o zlatem grbu. 

Muzejsko društvo 
brez zlatega grba
31. stran

Škofja Loka – Razvojna agencija Sora maja in junija vabi 
na Start-up šolo podjetništva z družbenim učinkom, ki bo 
predstavila uspešne start-up zgodbe iz podjetniškega sveta, 
zadružništva in socialnega podjetništva z različnih podro-
čij. Prva od delavnic, ki potekajo v Lokomotivi, inkubatorju 
in soposlovnem centru v Škofji Loki, je že mimo, sledijo še 
tri, in sicer naslednja v torek, 30. maja, od 8. do 12.30, ki bo 
obravnavala, kako se uspešno oglaševati in tržiti ter izdelati 
učinkovit načrt marketinga. V torek, 6. junija, sledi delavnica 
Kako postati vrhunski prodajalec, 8. junija pa Kako ustanoviti 
»firmo«, zakonodaja in davki. Delavnice so namenjene tistim, 
ki želijo na samostojno podjetniško pot, razviti nov produkt ali 
program pri poslovanju in se povezati s podobno mislečimi 
na svoji podjetniški poti. Delavnico sofinancira Občina Škofja 
Loka in je za udeležence brezplačna. 

Start-up šola podjetništva z družbenim učinkom
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Aleš Senožetnik

Mengeš – Občina Mengeš je 
lani realizirala 7,09 milijona 
evrov odhodkov od načrtova-
nih 8,66 milijona, prihod-
kov pa je bilo 8,54 milijona 
namesto načrtovanih 9,74 
milijona evrov. Kot kaže zak-
ljučni račun, ki je bil pretek-
li teden v obravnavi na ob-
činskem svetu, tako realiza-
cija proračuna na strani pri-
hodkov znaša slabih 88 od-
stotkov, na strani odhodkov 
pa slabih 82 odstotkov načr-
tovane. Kot pojasnjujejo na 
občinski upravi, je občina 
s tem uresničila večji delež 
načrtovanih nalog.

Svetniki so sprejeli tudi 
rebalans letošnjega prora-
čuna, s katerim so zagotovili 
sredstva za sanacijo dela ces-
te na Drnovo v vrednosti 45 

tisoč evrov, s katerimi bodo 
izvedli nujna vzdrževalna 
dela na tej cesti, ki je v ne-
katerih delih že popolnoma 
uničena. Zaradi tega dela 
in nekaterih drugih maka-
damskih cestišč so nameni-
li še dodatnih 37 tisoč evrov 
za zimsko vzdrževanje cest, 
saj je januarska zmrzal ces-
to še dodatno poškodovala. 
Reaktivirali so tudi prora-
čunsko postavko Vodooskr-
bni sistem Mengša – kohe-
zijski sklad, na kateri so za-
gotovili 12.500 evrov, ter op-
ravili še nekaj manjših spre-
memb na drugih proračun-
skih postavkah. Skupni na-
črtovani prihodki po reba-
lansu tako znašajo dobrih 8 
milijonov namesto 7,44 mi-
lijona, odhodki pa 8,63 mili-
jona namesto prej načrtova-
nih 8,51 milijona evrov.

Zagotovili sredstva  
za popravilo ceste
Mengeški svetniki so na zadnji seji občinskega 
sveta sprejeli zaključni račun proračuna za lansko 
leto ter rebalans letošnjega.Jasna Paladin

Godič – Gradbena inšpek-
cija Inšpektorata RS za oko-
lje in prostor je tudi v po-
novnem odločanju lastniku 
zdaj že zelo priljubljenega 
Eko resorta pod Veliko pla-
nino v Godiču izdala odloč-
bo o rušenju.

Ta družbi Palmieri, ki jo 
zastopa Matjaž Zorman, na-
laga, da mora do 6. avgusta 
odstraniti sedemnajst lese-
nih hišic, do sredine prihod-
njega meseca pa tudi kozo-
lec, v katerem poteka gostin-
ska dejavnost, saj ta ni zgra-
jen skladno z izdanim grad-
benim dovoljenjem. Spor-
na sta tudi poseg v gozd in 
gradnja tik ob reki, a kmetij-
ska inšpekcija in inšpekcija 
za okolje in narava svojih po-
stopkov v zvezi s tem še nis-
ta zaključili.

Čeprav se v naselju z le-
senimi hišicami v stilu pas-
tirskih bajt z Velike planine 
redno odvijajo najrazličnejši 
dogodki in ga je pred dnevi 

v vlogi predsednika Držav-
nega zbora obiskal tudi dr. 
Milan Brglez, eko resort še 
vedno nima potrebnih do-
voljenj. Matjaž Zorman se 
je na odločbo znova pritožil, 

saj je prepričan, da dovoljenj 
ne potrebuje, ker naj bi šlo 
za mobilne objekte. »Pou-
darjam, da je šest inšpek-
cijskih odločb v zvezi z na-
šim eko resortom že padlo, 

zato pričakujem, da bo tudi 
ta – že sedma – prav tako. 
Vztrajam, da gre za mobilne 
objekte, zato vsa ta dovolje-
nja niti niso potrebna,« nam 
je povedal.

Lesene hiške nimajo dovoljenj
Gradbena inšpekcija je lastniku Eko resorta pod Veliko planino znova naložila, da mora objekte,  
ki nimajo dovoljenj, odstraniti do 6. avgusta.

Gradbeni inšpektor je odločil, da bo sedemnajst lesenih hišk v Eko resortu pod Veliko 
planino treba porušiti, saj so črna gradnja.

Jasna Paladin

Volčji Potok – Če so se lastni-
ki in vozniki starodobnih vo-
zil na dosedanjih srečanjih v 
Kamniku ponosno kazali v 
samem središču mesta, lani 
pa celo tudi po sosednjih ob-
činah vse do Škofje Loke, so 
se organizatorji letos odloči-
li, da lokacijo spremenijo. Za-
radi lažje organizacije pa tudi 
zato, da bi si vozila v miru lah-
ko ogledalo čim več ljudi, so se 
zbrali v Eko resortu pod Veli-
ko planino v Godiču, nato pa 
svoja vozila v soboto in nede-
ljo razstavili po zelenicah Ar-
boretuma Volčji Potok.

Dogodek sta v petek zve-
čer v Godiču slovesno od-
prla predsednik državnega 

zbora dr. Milan Brglez in žu-
pan Marjan Šarec, ki sta se v 
enem od starodobnikov nato 
tudi popeljala po okolici, še 
več obiskovalcev pa so sta-
ra vozila privabila v Arbore-
tum. »Najstarejši, ki se nam 
je pridružil letos, nosi letni-
co 1917, največ zanimanja pa 
pritegne tale tatra z letnico 
1931, ki vozi na drva. Lastnik 
jo je pripeljal s Hrvaškega in 
je v Sloveniji na ogled prvič, 
za sto prevoženih kilometrov 
pa je potrebna vreča drv,« 
nam je ob vozilu, v katerem je 
mogoče skuhati tudi klobase, 
povedal predsednik Društva 
starodobnih vozil Kamnik 
Miro Vrhovnik, ki je skupaj s 
svojo ekipo privabil okoli tri-
deset starodobnih motorjev 

in okoli štirideset starodob-
nih avtomobilov, na ogled pa 
je bila tudi stara gasilska čr-
palka in dva starodobna av-
tobusa, ki sta lastnike vozil 

– med tem, ko so svoje staro-
dobnike pustili na zelenicah 
parka na ogled vsem radove-
dnežem – popeljala na izlet 
po Kamniku in okolici.

Starodobniki na zelenicah parka
Društvo starodobnih vozil Kamnik je minuli konec tedna pripravilo že osmo mednarodno srečanje 
predvojnih starodobnih vozil.

Predsednik društva Miro Vrhovnik pred avtom na drva

Ste že videli eno izmed najmodernejših proizvodenj  
za brizganje plastike? 

Bi želeli delati v njej kot pomemben člen?

Smo uspešno, hitro rastoče podjetje z več kot 200 zaposlenimi  
in 50-letno tradicijo v predelavi termoplastov in orodjarstva.  

V zadnjih letih smo se usmerili na področje farmacije, medicine in 
zapiralne embalaže. Imamo lasten razvoj izdelkov, ki jih  

prodajamo v več kot 50 držav.

Zaradi širitve proizvodnega programa vabimo k sodelovanju:

DELAVCE V PROIZVODNJI (m/ž)

Opis delovnih nalog:
 pakiranje izdelkov
 izvajanje avto-kontrole
 4-izmensko delo
 delo je v proizvodnji za brizganja plastike

Pričakujemo:
 osnovnošolsko izobrazbo
 izkušnje na podobnem delovnem mestu

Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za 
nedoločen čas.  Vaše pisne ponudbe s kratkim življenjepisom 
in drugimi dokazili pričakujemo do 2. junija 2017 na naš naslov:

SIBO G., d. o. o.
Kidričeva cesta 99, 4220 Škofja Loka
E-mail: info@sibo-group.eu 
http://www.sibo-group.eu

Mengeš – Vrtec Mengeš trenutno obiskujeta 402 otroka v 22 
oddelkih. Glede na kapacitete bi morali v prihodnjem šolskem 
letu zavrniti 25 otrok s stalnim bivališčem na območju obči-
ne, saj so prejeli več vlog, kot ima vrtec prostih mest. Da bi 
rešili težavo, je vodstvo vrtca predlagalo ustanoviteljici Občini 
Mengeš, da najame dodatne prostore v stavbi enote Oblaček. 
Sredstva bo občina zagotovila s prerazporeditvijo presežkov 
prihodkov nad odhodki vrtca iz lanskega leta. Presežek v višini 
27.321,90 evra so tako vrnili v občinski proračun in bodo na-
mensko uporabljena za dodatni 23. oddelek, s katerim bodo 
v Mengšu zagotovili sprejem vseh otrok iz občine. Z njimi 
bodo v najetih prostorih uredili igralnico, garderobo in mlečno 
kuhinjo. Lanskoletni presežek je sicer nastal zaradi varčevanja 
in nižjih materialnih stroškov od pričakovanih. Nekoliko so 
bili sicer višji stroški storitev, zaradi sprostitve varčevalnih 
ukrepov pa tudi stroški plač in nadomestil.

Dodatni oddelek v Vrtcu Mengeš

Žiri – V Osnovni šoli Žiri in njeni okolici so minulo soboto 
pripravili prvi ŽirFit, na katerem so občani s pomočjo stro-
kovnjakov s področja zdravstva in športa lahko preverili svoje 
telesne zmogljivosti. Testiranje je vključevalo test hoje na dva 
kilometra, preverjanje telesne zmogljivosti in po želji še tek 
na šeststo metrov. Dogodek sta v sodelovanju z občino in ži-
rovskimi podjetji organizirala Zavod Fitlab in Športno društvo 
Tabor Žiri. Testiranje je bilo namenjeno starejšim od dvajset 
let, udeležilo pa se ga je več kot tristo Žirovcev. Dobljene re-
zultate bodo analizirali in posredovali osebnim zdravnikom 
udeležencev, s katerimi se bodo v nadaljevanju dogovorili o 
potrebnih ukrepih za ohranjanje in/ali izboljšanje posamezni-
kovega življenjskega sloga, je pojasnil zdravnik Ivan Pecev.

Z gibanjem do zdravja
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Igor Kavčič

Jesenice – Slikarka Lučka 
Šparovec je umetnica mlajše 
generacije, ki je med letoma 
2005 in 2010 študirala slikar-
stvo na Šoli za risanje in sli-
kanje – Visoki strokovni šoli 
v Ljubljani, kjer je diplomi-
rala z odliko. Magistrski štu-
dij slikarstva zaključuje na 
Akademiji za likovno umet-
nost in oblikovanje Univer-
ze v Ljubljani pri profesorju 
Zmagu Lenardiču in dr. Jure-
tu Mikužu, lani pa je prejela 
tudi študentsko Prešernovo 
nagrado za slikarstvo. Raz-
stavlja doma in v tujini, živi 
in ustvarja pa na Bledu. V so-
delovanju z Gornjesavskim 
muzejem Jesenice, Gorenj-
skim muzejem in Muzeji ra-
dovljiške občine je pripravila 
večji medinstitucionalni raz-
stavni projekt. Razstave Luč-
ke Šparovec, ki bodo predsta-
vljale dela z različno likovno 
vsebino, bodo skoraj sočasno 
potekale v treh galerijah v Ko-
sovi graščini na Jesenicah, 
Mestni hiši v Kranju in Šivče-
vi hiši v Radovljici. Ob tej pri-
ložnosti je izšel tudi obsežen 
razstavni katalog s prispev-
ki kustosov omenjenih mu-
zejev, Aljaža Pogačnika, ddr. 

Damirja Globočnika in Bar-
bare Boltar.

Nedvomno gre za enega va-
ših doslej najobsežnejših 
razstavnih projektov. Kako 
ste zadovoljni s prvo posta-
vitvijo v Kosovi graščini?

»Mislim, da nama je s ku-
stosom Aljažem Pogačni-
kom uspelo postaviti zelo 
lepo razstavo. Lahko rečem, 
da je ta projekt doslej moj 
najzahtevnejši, saj gre za kar 
tri sočasna razstavišča, na 
katerih predstavljam različ-
na dela predvsem iz obdobja 
zadnjih dveh let. Svoje razi-
skovalno delo v likovnosti, 
pri čemer dominira pred-
vsem risba, spontano raz-
vijam naprej s tem, da sem 
risbi v zadnjem času začela 
dodajati različne materiale, 
od papirja in blaga do jekle-
ne žice. Tu v Kosovi grašči-
ni tako prvič predstavljam 
objekte v mešanih tehnikah, 
ob tem pa seveda tudi študi-
je zanje in samostojne risbe 
na papirju ali blagu.« 

Kot že naslov razstave pove 
od risbe in barve prehaja-
te tudi v prostor. Kaj vas je 
spodbudilo k ustvarjanju 
objektov?

»Izhodišče je bil moj prvi 
objekt, ki sem ga pripravi-
la na podiplomskem študi-
ju pri predmetu kiparstvo. 
Razmišljati sem začela, kako 
senzibiliteto, ki je prisotna v 
mojih risbah, prenesti v tridi-
menzionalni objekt. Ob tem 
tudi barvo v delih prvič upo-
rabljam konkretno in ni le 
bežno prisotna. Še vedno pa 
tako dvodimenzionalnim de-
lom kot objektom ostaja eno-
tna klasična risba. Pri meša-
nih tehnikah je črta s svinčni-
kom lahko jeklena žica. Pro-
sojnost blaga na objektu je 
na sliki kot akvarel. Preigra-
vanje med različnimi medi-
ji je svojevrsten izziv. Objekti 
na primer niso samostoječi, 
ampak so na steni in od tod 
segajo v prostor.«

Ob tem tako risbe kot objek-
ti vendarle delujejo tako 
žensko, nežno, krhko ...

»Mogoče rožnati odtenki 
in tudi sicer nežne barve po-
sledično asociirajo na neko 
ženstvenost, zagotovo pa ni 
moj namen, da bi z deli to 
žela posebej poudariti. Zago-
tovo tudi sama osebnost av-
torja pogojuje tehniko, za ka-
tero se bo odločil. Pri meni 
v tem smislu odločajo tudi 

drugi dejavniki, na primer 
tehnološki, konceptualni ...

Posamezna dela kot da pri-
povedujejo neke zgodbe. Ali 
v njih govorijo vaši spomini 
na določene dogodke, stvari? 

»Pri večini del, ki so na raz-
stavi, so bili za izhodišče do-
godki ali predmeti iz mojega 
življenja, predvsem iz otro-
štva. Objekt meduza je na pri-
mer spomin na naša letova-
nja na Jadranu in vsakokratna 
opozorila mame, da moram 
paziti nanje. Slika na plat-
nu imenovana Cat shadow 
(Mačja senca), predstavlja 
bežno mačko, ki gre mimo in 
pušča sled na platnu ...«

Mar ni naslov hkrati tudi na-
mig pri »branju« likovnega 
dela?

»Absolutno. Hotela sem 
pokazati svojevrsten način, 

na katerega si predstavljam 
realne predmete in dogodke 
iz sveta. Tudi če so to pred-
vsem abstraktna dela. Si-
cer pa je za moje delo vselej 
značilen ustvarjalni proces, 
ki temelji na raziskovanju in 
študijah ...«

Ob vaših risbah pa se včasih 
prikrade tudi občutek nedo-
končanosti ...

»Dela so zelo zreducira-
na. Redukcija je za moja dela 
kar značilna. Z nekaj poteza-
mi prikažem bistvo. A to ni 
dokumentiranje ali stilizaci-
ja, to je predvsem iskanje že-
lenega motiva.«

Kako ste odbirali dela za po-
samezno razstavo?

»Rdečo nit razstave je mo-
goče razbrati v njenem na-
slovu, ki je bil tudi vodilo 
pri izboru del za razstavo. 

Tematiko sem določala pred 
dvema letoma, ko smo se 
začeli pogovarjati o projek-
tu, dela za razstavo pa so po-
tem nastajala spontano zad-
nji dve leti.«

Razstava bo v Kosovi grašči-
ni odprta do konca meseca 
julija, kot spremljevalni pro-
gram pa pripravljate tudi ek-
sperimentalno likovno de-
lavnico? 

»Tako je. Delavnica bo pod 
mojim vodstvom potekala 
tu v Graščini. Ustvarjalo se 
bo v različnih slikarskih, ri-
sarskih tehnikah ter v grafič-
ni tehniki visokega tiska. Iz-
delovali bomo dela različnih 
formatov. Delavnice bodo po-
tekale v juniju in juliju v sku-
paj osmih srečanjih, do 5. ju-
nija pa se zainteresirani lah-
ko prijavijo v Gornjesavskem 
muzeju na Jesenicah.«

Iz risbe v prostor
Včeraj so v galeriji Kosova graščina na Jesenicah odprli prvi del razstavnega 
projekta Lučke Šparovec z naslovom Risba – barva – prostor. Čez teden dni 
bo sledila nova razstava v Kranju, v juniju pa še v Radovljici. 

Lučka Šparovec na prvi razstavi v Kosovi graščini. V prihodnjih dneh bosta sledili še 
razstavi v Kranju in Radovljici. / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Kranj – V umetniškem opu-
su akademskega slikarja Ja-
neza Ravnika, ki ima za se-
boj že več kot pol stoletja 
umetniškega ustvarjanja, se 
srečamo s številnimi deli v 
različnih tehnikah, med ka-
terimi najdemo risbe, slike 
in skulpture. V njegovih ci-
klih se prepletajo različne 
zgodbe, ki kažejo na likovno 

raziskovanje in odkrivanje 
sveta skozi oči umetnika, 
zazrtega v prihodnost. V Ga-
leriji dr. Ceneta Avguština 
na kranjski enoti ZVKD se 
predstavlja s petimi sklopi 
umetniških del, ki jih je av-
tor ustvaril med letoma 1985 
in 2005, pod skupnim nas-
lovom Pogled v prihodnost. 
Kot je zapisala umetnostna 
zgodovinarka Melita Až-
man, skupno točko med 

vsemi deli najdemo v se-
kundarnih likovnih prvi-
nah prostora, oblike in plo-
skve. Če se v prvem sklopu 
srečamo z lesenimi skulptu-
rami, se Ravnik v naslednjih 
sklopih odmika od sedanjo-
sti in se zazre v prihodnost. 
Na razstavi se pred nami raz-
prejo sanjsko domišljijske 
podobe in nenavadni arhi-
tekturni sklopi. Razstava bo 
na ogled do 7. junija.

Pogled v prihodnost

Ob slikarju Janezu Ravniku umetnostna zgodovinarka 
Melita Ažman in umetniški vodja LDK slikar Klavdij Tutta  

Lesce – Pihalni orkester Lesce je minulo soboto uspešno na-
stopil na 37. Tekmovanju slovenskih godb v Lendavi. V dru-
gi težavnostni stopnji je za 87,5 točke prejel zlato plaketo. 
O uspešnem nastopu je dirigent Gašper Breznik povedal: 
»Priprave za tekmovanje so se začele že oktobra lani. Tako 
smo na božično-novoletnem koncertu nastopili s skladbo 
Suita za pihalni orkester Bojana Adamiča, obvezno skladbo 
Moses in Ramses ter Ivanhoe pa smo občinstvu predstavili 
na spomladanskem koncertu. Zadnji mesec smo z rednimi 
sekcijskimi ter intenzivnimi vajami uspeli še dodatno izpiliti 
program. Tekmovanje je bilo stresno in tudi zanimivo. Čeprav 
je naš orkester tekmoval z manjšim številom godbenikov kot 
drugi orkestri, je dokazal, da lahko tekmuje in izvede tako zah-
teven program. Zagotovo pa imamo še rezerve v muziciranju 
in zahtevnosti programa za prihodnja tekmovanja. Upam, da 
se bo orkester v prihodnje še okrepil z novimi člani, da bomo 
lahko še boljši.« Orkester upa in želi, da bi uspeh na tekmo-
vanju podprla tudi Glasbena šola Radovljica in omogočila 
dotok glasbenikov, ki bodo dodatno obogatili zvok orkestra.

Zlata plaketa za leški orkester

Po tekmovanju v Lendavi / Foto: arhiv PO Lesce
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Podnart – V kulturnem domu 
bo v soboto, 27. maja, ob 
20. uri 52. letni koncert mo-
škega pevskega zbora pod 
vodstvom dirigenta Egija 
Gašperšiča. V drugem delu 
koncerta, poimenovanega   
Melodija srca, se bo pevcem 
pridružil  kvintet mladih glas-
benikov, ki ga sestavljajo Ana 
in Borut Zupan, violončelo, 
klavir, Urban Rozman, viola 
in Andi in Petja Pogačnik, vi-
olončelo, kontrabas.

Letni koncert MPZ 
Podnart
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Vabimo vas da skupaj podpremo naše fante na zadnji stopnički do
PRVE LIGE TELEKOM SLOVENIJA,

v petek, 26. maja 2017 ob 17. uri,
na tekmi proti NK Dob.

Neposredno po njej bo najboljša ekipa prejela pokal za osvojeno
1. mesto v 2. slovenski nogometni ligi iz rok predstavnikov

Nogometne zveze Slovenije.

V ceni vstopnice, ki bo enotna po 5 evrov, je zajet tudi bon za pijačo in hrano.

Ponosna
partnerja

kluba:
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Maja Bertoncelj

Kranj – V skakalnem taboru 
so po koncu lanske sezone 
naredili nekaj sprememb. 
Najbolj opazna na ponede-
ljkovem odprtem treningu 
A-reprezentance na atlet-
skem stadionu v Kranju je 
bila v številu skakalcev. Pri-
sotna je bila peterica Peter 
Prevc, Robert Kranjec, Ju-
rij Tepeš, Anže Semenič in 
Anže Lanišek. Član elitne 
zasedbe je še Domen Prevc, 
ki pa trenira z novoustanov-
ljeno mlado A-reprezentan-
co pod vodstvom Gorazda 
Bertonclja. Med seboj tesno 
sodelujejo in skupaj načrtu-
jejo treninge.

V mladi A-reprezentan-
ci so poleg Domna Prevca še 
nosilci kolajn z mladinske-
ga svetovnega prvenstva Ti-
len Bartol, Žiga Jelar, Aljaž 
Osterc in Bor Pavlovčič. V 
B-reprezentanci pa so Jernej 
Damjan, Nejc Dežman, An-
draž Pograjc, Cene Prevc, Er-
nest Prišlič, Rok Tarman, Mi-
ran Zupančič in poškodovani 
Jaka Hvala. Nova sezona bo 
prinesla vrhunec z olimpijski-
mi igrami, ki jih že ima v mis-
lih tudi Peter Prevc. »Večkrat 
pomislim nanje, kot sem na 
primer pred štirimi leti. Na 
splošno so misli bolj ureje-
ne, uskladili smo mnenja, že-
lje,« je pojasnil najstarejši iz-
med bratov Prevc, ki skokov 
še ne pogreša. »Lani mi ni ve-
liko uspevalo in s skoki sem 

bil zasičen. Sedaj je bil čas, da 
gredo te slabe navade pri sko-
kih iz moje glave.« Med pote-
njem dvakrat dnevno na sta-
dionu časa, da bi misli uhaja-
le na skakalnico, niti ni. »Da-
nes smo zjutraj naredili tre-
ning absolutne moči, sedaj pa 
je čas za koordinacijo, posko-
ke, elastično moč, nekaj je 
tudi teka,« je povedal Matjaž 
Polak, ki bdi nad kondicijski-
mi treningi. Tudi njemu je 
bolje, da je ekipa manjša, saj 
se lažje posveti vsakemu po-
samezniku. Treninge ima-
ta pod nadzorom tudi glav-
ni trener Goran Janus in po-
močnik Jani Grilc, ki je pove-
dal nekaj več o spremembah, 

ki so prišle z novo sezono: 
»K treningu smo pristopi-
li še bolj analitično. Posame-
zne elemente skoka skušamo 
bolj utrditi že skozi specialno 
vadbo, da bo potem na ska-
kalnici lažje. Manj je trenin-
ga same moči, več bomo se 
bomo posvetili morfologiji, 
lahkotnosti, se posvečali tudi 
opremi, predvsem dresom. 
Več poudarka bo na regene-
raciji, na področju zdravja 
in tudi na prehrani.« Novost 
je bil tudi dvodnevni »team-
-building« na Pokljuki. »Med 
vrsticami sem ujel, da si fan-
tje želijo takšne oblike druže-
nja in treninga. Radi so v na-
ravi in združili smo prijetno 

s koristnim. Imeli smo po-
hod na Viševnik, preizkusili 
so se v streljanju, drugi dan 
smo opravili trening special-
ne vadbe, zvečer pa so ime-
li še razgovor z dr. Bojanom 
Knapom,« je program Pok-
ljuke predstavil Grilc.

Prihodnji teden bodo kon-
dicijskim treningom in tre-
ningom tehnike na suhem 
dodali tudi že prve na ska-
kalnicah. Od srede do petka 
bodo trenirali na 80-metr-
ski skakalnici v Planici, kjer 
je nekaj skakalnega trenin-
ga že opravil povratnik po 
poškodbi Robert Kranjec. S 
treningi za novo sezono je 
začel že marca. 

Novosti v skakalnem taboru
Smučarski skakalci so na začetku maja začeli s pripravami na olimpijsko sezono. Dvakrat dnevno se 
potijo na kranjskem stadionu, prihodnji teden pa jih čaka prvi trening na skakalnici v Planici.

Skakalci A-reprezentance bazične priprave opravljajo na kranjskem stadionu, prihodnji 
teden pa bodo začeli s treningi na skakalnici. / Foto: Gorazd Kavčič

Jože Marinček

Kranj – V prvi slovenski no-
gometni ligi Telekom bodo 
nogometaši v soboto odigrali 
tekme zadnjega kroga. Vseh 
pet tekem se bo začelo ob 
16.55. Po razporedu bo nekaj 
zanimivih srečanj, ki lahko še 
odločajo o končnem vrstnem 
redu. Pari so: Koper – Gorica, 
Olimpija – Aluminij, Domža-
le – Celje, Rudar – Kalcer Ra-
domlje in Maribor – Krško.

Nogometaši v drugi sloven-
ski nogometni ligi bodo tek-
me zadnjega kroga odigrali v 
dveh dnevih. Že danes ob 17. 
uri se bo začela tekma v Kra-
nju, pomerila pa se bosta prvi 
in drugi na lestvici, Triglav in 
Roltek Dob. Triglav je že zma-
govalec lige, Roltek Dob pa se 
mora le še odločiti o tem ali 
bo za status prvoligaša igral 

kvalifikacije s predzadnjim v 
prvi ligi. Ob tekmi bo poskr-
bljeno za slovesno vzdušje, 
vrhunec pa bo, ko bo ekipa do-
mačih nogometašev dvignila 
pokala za naslov prvakov dru-
ge lige. 

Preostale tri tekme druge 
lige bodo odigrali jutri, zače-
le pa se bodo ob 17. uri. No-
gometaši Zarice Kranj, ki so 
si že zagotovili obstanek med 
drugoligaši, bodo gostili Bre-
žice Terme Čatež. Ostala dva 
para sta še Farmtech Veržej 
– Ankaran Hrvatini in Brda 
– Krka.

Tekme zadnjega kroga pa 
bodo konec tedna odigrali 
tudi nogometaši v tretji SNL 
center. Že danes ob 19. uri 
bosta v Šenčurju igrala Tinex 
Šenčur in Zagorje. Ostale tek-
me bodo igrali jutri ob 18. uri, 
pari pa so: Bled Hirter – AŠK 

Bravo, Šobec Lesce – Ilirija 
1911, Ivančna Gorica – Rudar 
Trbovlje, Sava Kranj – Veleso-
vo, Jevnica – Brinje Grosuplje 
in Kolpa – Komenda.

Med tednom pa so nekaj te-
kem odigrali nogometaši v go-
renjski ligi. Srečanje med eki-
pama Škofje Loke in Nika Že-
leznikov se je končalo z rezul-
tatom 4 : 0 v korist nogometa-
šev Škofje Loke. V sredo so za-
ostalo tekmo dvajsetega kroga 
odigrali še nogometaši Poleta 
in Jecom Sporta DLN. Boljši so 
bili nogometaši Jecom Sporta 
DLN, ki so zmagali s 4 : 2. V 
sredo so tekme 21. kroga odi-
grali nogometaši, ki se borijo 
za uvrstitev od prvega do šes-
tega mesta. Nogometaši Žirov 
so s 3 : 0 premagali SIJ Acro-
ni Jesenice, nogometaši Bo-
hinja pa s 5 : 4 nogometaše 
JuRentA Bitnje. Tekma med 

nogometaši Naklega in Viso-
kega se je končala z izidom 6 
: 2 v korist Nakla. V skupini za 
prvaka vodi Bohinj z 48 točka-
mi, na drugem mestu so Žiri s 
43 točkami, kolikor jih ima na 
tretjem mestu tudi SIJ Acroni 
Jesenice. V skupini za obsta-
nek vodi Škofja Loka s 35 toč-
kami, na drugem mestu je Za-
rica Kranj B s 26 točkami, na 
tretjem pa Jecom Sport DLN s 
24 točkami. Jutri bodo odigra-
li še pet tekem že predzadnje-
ga kroga. Vseh pet tekem se 
bo začelo ob 18. uri, pari pa so 
JuRenta Bitnje – Visoko, Žiri 
– Naklo in SIJ Acroni Jeseni-
ce – Bohinj v skupini za mes-
ta od prvega do šestega, ter 
Jecom Sport DLN – Preddvor 
in Britof – Polet. Tekmo Kon-
dor Godešič – Zarica Kranj B 
pa bodo odigrali v ponedeljek, 
29. maja.

Nogometaši zaključujejo sezono
Ta konec tedna se bo končala nogometna sezona za ekipe v slovenskih ligah. Državni prvak je Maribor, 
Triglav se je z naslovom prvaka druge lige uvrstil med elito.

Vilma Stanovnik

Kranj – Res do zadnjega meta 
napeto je bilo razigravanje za 
uvrstitev v Prvo slovensko 
bowling ligo. Ekipa Bowling 
kluba Kranj je namreč prvo 
tekmo v razigravanju z eki-
po Arene iz Ljubljane dobila 
z rezultatom 4 : 1, v sredo zve-
čer pa je sledila povratna tek-
ma. Na stezah Planeta Tuš 
Kranjčanom ni šlo po načrtih 
in so na koncu izgubili z 1 : 4. 

Kljub porazu pa jim je us-
pel zgodovinski preboj v 
prvo slovensko ligo, saj so iz 
dveh tekem imeli boljšo raz-
liko (7015 : 7040). Kot je po-
vedal kapetan ekipe Dejan 
Gantar, je ponosen na vsake-
ga člana ekipe, Petra in Ma-
teja Demšarja, Andreja Ča-
peljo, Tomaža Stareta in Go-
razda Kavčiča. Vsi se zahva-
ljujejo tudi sponzorjem klu-
ba, ki so verjeli v uspeh, prav 
tako pa tudi navijačem.

Kranjčani so prvoligaši

Ekipa Bowling kluba Kranj si je priborila prvo ligo. 

Vilma Stanovnik

Žiri – Praznik skokov v Nor-
dijskem centru Žiri se bo jut-
ri začel ob 15. uri, ko najprej 
pripravljajo tekme začetni-
kov na najmanjši skakalnici, 
nato bodo na 15-metrski ska-
kalnici pomerili dečki do 10 
in 11 let. Na 26-metrski ska-
kalnici bodo tekmovali dečki 
do 11 in 12 let, na 40-metrski 
skakalnici pa dečki do 13 in 
14 let ter veterani. Vrhunec 
dogodka bo tradicionalna 
večerna tekma za Pokal Ži-
rov, ki se bo začel ob 19.30. 

Skakalne tekme bodo zdru-
žene z glasbo, srečelovom, 
užitki ob ponudbi sladkih 

dobrot ter seveda z druže-
njem in navijanjem. 

»S tekmo začenjamo novo 
poletno sezono. Tudi z navi-
jači želimo deliti veselje ob 
osvojenem drugem mestu 
v skupni razvrstitvi točkov-
anja slovenskih smučarskih 
klubov za zimsko sezono,« 
pravijo pri žirovskem klubu, 
ter vabijo ob svojo velikanko. 
»Želeli bi skočiti do sedem-
desetih metrov, a ta rekord 
letos prepuščamo Alpini in ji 
vnaprej čestitamo za okroglo 
obletnico. Obenem ji želimo 
še veliko uspešnih in svetlih 
let,« pravijo pri žirovskem 
skakalnem kolektivu, ki že 
vrsto let nosi ime Alpina.

Tekma za Pokal Žirov
Pri SSK Alpina jutri pripravljajo praznik skokov, 
vrhunec dogodka pa bo tekma za Pokal Žirov.

Kranj – V kranjskem bazenu so vaterpolisti v soboto odigrali 
dve tekmi petega kroga drugega dela članskega državnega 
prvenstva. Na prvi tekmi je Ljubljana Slovan vaterpoliste AVK 
Triglav premagala z 10 : 7, na drugi tekmi pa so vaterpolisti 
Kamnika s 16 : 11 premagali Koper 1958. 

Ljubljana Slovan še tretjič premagala Triglav
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Cveto Zaplotnik

Bled – V blejski območni 
enoti Zavoda za gozdove 
Slovenije so pripravili osnu-
tek gozdnogospodarskega 
načrta enote Pokljuka za 
obdobje 2016–2025. Načrt 
je bil po sklepu ministra 
za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano Dejana Žida-
na od 6. do 19. maja javno 

razgrnjen na sedežu eno-
te na Bledu, ob zaključku 
razgrnitve pa je bila prejšnji 
petek še javna obravnava. 
Lastniki gozdov in drugi za-
interesirani so v času javne 
razgrnitve in na javni obrav-
navi lahko dali predloge in 
pripombe na osnutek načr-
ta. Predlog načrta bo določil 
svet območne enote zavoda, 
načrt pa bo dokončno spre-
jel minister. Kot je na javni 
obravnavi povedal Andrej 
Gartner, vodja odseka za 
gozdnogospodarsko načr-
tovanje v blejski enoti zavo-
da, se jim je izdelava načr-
ta nekoliko zavlekla, ker so 
čakali na odločitev ministr-
stva za okolje in prostor, da 
za načrt ni potrebna celovi-
ta presoja vplivov na okolje.

Na Pokljuki je veliko 
interesov

»Pokljuka je za gozdar-
sko načrtovanje ena najzah-
tevnejših gozdnogospodar-
skih enot na blejskem ob-
močju,« je na javni obravna-
vi dejala Branka Jerala, ki je 
vodila izdelavo načrta, in ob 
tem poudarila, da je na Pok-
ljuki veliko interesov, a je z 
usklajevanjem teh intere-
sov možno zmanjšati kon-
flikte v prostoru. Enota Pok-
ljuka obsega 4674 hektar-
jev gozdov v katastrskih ob-
činah Zgornje Gorje, Bo-
hinjska Bela, Gorjuše, Bo-
hinjska Češnjica in Bohinj-
ska Srednja vas, od tega jih 

je po zadnjih podatkih nekaj 
manj kot štiri tisoč hektarjev 
v lasti Ljubljanske nadško-
fije. Lesna zaloga je visoka, 
514 kubičnih metrov na hek-
tar, a se je v primerjavi z le-
tom 2006 znižala za 16 »ku-
bikov«; enako velja za letni 
prirastek, ki se je v obdobju 
2006–2016 zmanjšal z 10,5 
na 8,8 kubičnega metra na 
hektar. V lesni zalogi gospo-

darskih gozdov je skoraj 97 
odstotkov smreke. V minu-
lem desetletnem obdobju 
2006–2015 so lastniki goz-
dov v enoti Pokljuka poseka-
li 328 tisoč kubičnih metrov 
drevja – osem odstotkov več, 
kot je določal načrt, vendar 
so kar 73 odstotkov celotne-
ga poseka predstavljale sa-
nitarne sečnje, med kateri-
mi so prevladovale sečnje 
zaradi vetroloma in snego-
loma ter čezmerne razmno-
žitve lubadarja. Za obdob-
je 2016–2025 načrt zvišuje 
možni posek na 349.390 ku-
bičnih metrov, polega tega 
pa še 210 »kubikov« poseka 
v varovalnih gozdovih, kate-
rih površina naj bi se z no-
vim načrtom povečala za 90 
hektarjev.

Prednosti in slabosti 
strojne sečnje

»Temeljni problemi v 
enoti Pokljuka so mehanska 
in biološka nestabilnost ses-
tojev, neenakomerna inten-
zivnost gospodarjenja, velik 
delež starih sestojev, spre-
menjena drevesna sestava, 

strojna sečnja, močno pou-
darjene okoljske in social-
ne vloge gozdov in oteženo 
naravno pomlajevanje zara-
di divjadi in paše v gozdu,« 
je dejala Branka Jerala in ob 
tem dodala, da strojna seč-
nja poleg prednosti v pri-
merjavi s klasičnimi oblika-
mi dela (večja učinkovitost, 
boljša ekonomičnost, hitrej-
ša sanacija ujm itd.) prinaša 

tudi nekatere slabosti (pre-
velike poškodbe tal, pove-
čan delež poškodb debel in 
koreničnikov dreves, preve-
lika intenziteta sečnje ...). 
Da bi bilo slabosti čim manj, 
so v načrtu določili usmeri-
tve za strojno sečnjo. V ta na-
men so izdelali karto, ki gle-
de na občutljivost tal določa 
območja, kjer je strojna seč-
nja možna samo v primeru 
ustrezno suhih tal, obmo-
čja, kjer je možna v prime-
ru zamrznjenih tal ali tal z 
vsaj pol metra snežne ode-
je, in območja, kjer tovrstna 
sečnja ni dovoljena. V usme-
ritve so tudi zapisali, da naj 
strojni sečnji dajejo pred-
nost predvsem pri sanaciji 
ujm in da naj strojno seka-
jo le tam, kjer je intenziteta 
poseka vsaj 40 kubičnih me-
trov na hektar. 

Manj dreves, manjši 
prirastek

Javne obravnave osnut-
ka načrta sta se udeležila le 
predstavnika Gozdnega go-
spodarstva Bled, ki upravlja 
in gospodari z nadškofijski-
mi gozdovi. Tehnični direk-
tor GG-ja Aleš Kadunc je de-
jal, da se jim je še pred leti 
zdelo, da je Pokljuka var-
na pred lubadarjem, a zdaj 
tudi to ne velja več. »S stroj-
no sečnjo bo manj proble-
mov, če jo bomo načrtova-
li brez fige v žepu. Tudi v 
gozdarstvu se moramo na-
vaditi živeti s tehnološkimi 

spremembami, nekateri go-
vorijo že celo o laserskem 
podiranju dreves,« je de-
jal Kadunc, ki je načrtoval-
ce tudi vprašal, zakaj se je na 
Pokljuki v zadnjem desetle-
tju zmanjšal letni prirastek. 
V zavodu za gozdove so po-
jasnili, da se je znižal zato, 
ker se je zaradi posledic na-
ravnih ujm zmanjšalo tudi 
število dreves. »Prav zato bi v 

gorskih gozdovih morali oh-
ranjati večje število dreves, 
del tudi kot rezervo za pri-
mer naravnih ujm«,« je de-
jal Andrej Gartner. 

Problemi Pokljuke 
presegajo gozdarski načrt

»Iz pojmovanja, da je Pok-
ljuka »naša«, izhaja tudi ve-
liko problemov v gozdar-
stvu. Načrt premalo iz-
postavlja probleme, ki jih 
prinaša širša dostopnost. 
Nismo za avstrijski model 
»vse prepovedano«, ampak 
za določene omejitve,« je de-
jal vodja proizvodnje v GG-
-ju Franci Pogačnik in po-
udaril, da gozdarstvo nima 
nobene besede pri določa-
nju prometnega režima na 
Pokljuki in da načrt tudi pre-
malo poudarja probleme de-
belega drevja, gozdne paše, 
odprtosti gozdov in potrebo 
po pomlajevanju varovalnih 
gozdov. Kot je ob tem dejal 
Andrej Gartner, gozdarski 
načrt ne more rešiti proble-
mov, ki jih Pokljuki povzro-
ča vse večji obisk, ampak je 
to »stvar« širšega ureditve-
nega oziroma upravljavske-
ga načrta, pri katerem bi 
morala sodelovati tudi obči-
na in zavod Triglavski naro-
dni park. Kar zadeva gozdno 
pašo, gozdarji opozarjajo na 
problem, vendar po Gar-
tnerjevem mnenju verjetno 
pri pristojnih ustanovah in 
službah ni dovolj volje, da bi 
ga rešili.

Z načrtom določajo tudi 
usmeritve za strojno sečnjo
Gozdnogospodarski načrt za enoto Pokljuka, ki je v postopku sprejemanja, določa tudi usmeritve za 
strojno sečnjo. Gozdarjem bo pri odločitvi za tovrstno sečnjo v pomoč tudi karta o občutljivosti tal.

Andrej Gartner: »V 
zavodu za gozdove ne 
zavračamo strojne sečnje 
drevja, ne želimo pa, 
da nam načrtovanje in 
gospodarjenje diktira 
tehnologija.«

Andrej Gartner Aleš Kadunc Franci PogačnikBranka Jerala

Cveto Zaplotnik

Kranj – Uprava za varno hra-
no, veterinarstvo in varstvo 
rastlin je na podlagi informa-
cij, na podlagi katerih bi lah-
ko sklepali na različno kako-
vost živil za vzhodne in za-
hodne trge, sredi marca iz-
vedla primerjalno vzorče-
nje nekaterih živil. V izbra-
nih trgovskih verigah v Slo-
veniji je v dvojniku odvzela 
enajst različnih živil iz sku-
pin prigrizki, čokoladni na-
mazi, čokolade, napolitanke, 
piškoti, bomboni in instant 
pripravki za pripravo kaka-
va, pri tem pa je kot izdelke, 
narejene za vzhodni trg, šte-
la tiste z deklaracijami pre-
težno v slovaškem, češkem, 
madžarskem, bolgarskem, 

romunskem, hrvaškem, srb-
skem in slovenskem jeziku 
oziroma v jezikih, ki se upo-
rabljajo na vzhodnih trgih. V 
okviru nadzora je primerjala 
deklarirane vrednosti nekate-
rih kakovostnih parametrov 
z dejanskimi vrednostmi, ki 
jih je pridobila z laboratorij-
skim preskušanjem.

Ugotovitve nadzora je pred 
kratkim predstavila javnosti. 
Splošna ocena kaže, da med 
izdelki, narejenimi za vzhod-
ni trg, in tistimi za zahodni 
trg ni bistvenih odstopanj 
med deklarirano in izmerje-
no vrednostjo. Dopustna to-
lerančna odstopanja so bila 
presežena pri treh izdelkih, 
vendar nobena od ugotovlje-
nih nepravilnosti ne vpliva 
na varnost živila.

V kakovosti ni razlike

Verje – Oddelek za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko gozdar-
skem zavodu Ljubljana in Štefan Čebašek z ekološke kmetije 
Pr' Černet bosta danes, v petek, z začetkom ob pol desetih 
dopoldne na njivi v bližini gostilne Pr' Kral na Verju pri Med-
vodah prikazala delovanje preciznega česala Treffle v krom-
pirju, fižolu grmičarju, koruzi, sončnicah, ričku in lanu. Kot so 
zapisali v vabilo, je posebnost tega česala v tem, da se dobro 
prilagaja terenu in da omogoča brezstopenjsko fino regulacijo 
intenzivnosti česanja.

Praktični prikaz delovanja česala

Kranj – Društvo Sorško polje bo v sodelovanju z občinami 
Kranj, Medvode in Škofja Loka ter z eko semenarsko hišo 
Amarant 17. junija organiziralo ogled primerov dobre prakse 
pridelave eko semen in zdrave hrane v vzhodni Sloveniji. Ude-
leženci si bodo pod vodstvom vodje semenarske hiše Fanči 
Perdih v bližini Maribora ogledali botančni vrt in vrtnarijo 
fakultete za biosistemske vede, v Cerkvenjaku eko kmetijo 
Rebernik in na obrobju Lendave še eko kmetijo Kasaš. Za kritje 
stroškov priporočajo v društvu prispevek 35 evrov na osebo, 
prijave pa sprejemajo do zasedenosti mest na avtobusu ozi-
roma najkasneje do 14. junija na elektronski naslov zdenka.
jerala@gmail.com in na telefonsko številko 040 977 392. 

Na ogled pridelave eko semen in zdrave hrane

Cveto Zaplotnik

Kranj – Po podatkih Agen-
cije RS za kmetijske trge in 
razvoj podeželja so mlekar-
ne aprila letos za mleko, do-
stavljeno v mlekarno ter s 3,7 
odstotka maščobe in 3,15 od-
stotka beljakovin, plačale v 
povprečju 27,83 evra za sto 
kilogramov, kar je bilo za 18 
centov ali za 0,64 odstotka 
manj kot mesec prej. Ker je 
mleko v povprečju vsebovalo 

4,14 odstotka maščobe in 
3,32 odstotka beljakovin, je 
bila povprečna dejanska od-
kupna cena 31,02 evra in je 
bila za 11 centov ali za 0,36 
odstotka višja kot marca. Od-
kupovalci so za mleko s 3,7 
odstotka maščobe in 3,15 od-
stotka beljakovin plačali pov-
prečno 25,86 evra za sto ki-
logramov, cena, izračunana 
glede na vsebnost maščob 
in beljakovin v mleku, pa je 
znašala 28,66 evra.

Odkupne cene mleka

Odkupna cena (v evrih/100 kg) za mleko s 3,7 odstotka 
maščobe in 3,15 odstotka beljakovin (standardna) in glede 
na dejansko vsebnost maščobe in beljakovin (dejanska)

Mesec Cena mlekarn Cena odkupovalcev
 *standardna *dejanska *standardna *dejanska
December 2012 31,00 32,56 26,56 30,71
December 2013 36,23 38,36 31,06 36,12
December 2014 32,64 34,09 27,77 31,72
December 2015 28,88 30,70 24,86 28,33
December 2016 26,84 30,01 24,15 28,18
Januar 2017 27,31 30,68 24,85 28,58
Februar 2017 27,72 30,71 25,40 28,55
Marec 2017 28,01 30,91 25,91 29,10
April 2017 27,83 31,02 25,86 28,66
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pod porni center, d. o. o., 
Kranj je objavila razpis za 
2 prosti delovni mesti: po-
močnik vodje projektov. 
Celotno besedilo razpi-
sa  je objavljeno na spletni  
strani družbe BSC, d.o.o., 
Kranj www.bsc-kranj.si.   
Rok za prijavo je 8 dni. 

Delničarji Hranilnice Lon 
bodo na junijski skupšči-
ni odločali tudi o preobliko-
vanju hranilnice v Lon ban-
ko, skrajšano – Lon. Upra-
va ocenjuje, da je hranilnica 
dosegla stopnjo razvoja in 
obsega poslovanja, ki ji na-
rekuje prehod v pravno obli-
ko banke. Za preoblikovanje 
v banko ne potrebuje ponov-
nega dovoljenja Banke Slo-
venije, v skladu z zakonom 
o gospodarskih družbah pa 
mora spremeniti firmo hra-
nilnice, za kar je pristojna 
skupščina. Sklep o preobli-
kovanju v banko naj bi začel 
veljati 31. oktobra letos.

Lani dosegli večino ciljev

Na skupščini se bodo sez-
nanili tudi z letnim poroči-
lom o lanskem poslovanju 
hranilnice in odločili o upo-
rabi 19.423 evrov bilančne-

ga dobička, tega naj bi po 
predlogu uprave v celoti pre-
nesli med druge rezerve iz 
dobička. Kot sta v poročilo 
za lansko poslovno leto zapi-
sala predsednik uprave Jaka 
Vadnjal in član uprave Bo-
jan Mandič, so v Lonu lani 
dosegli večino zastavljenih 
ciljev, še največje odstopanje 
je bilo pri bilančni vsoti, ki je 
ob koncu leta znašala dobrih 
256 milijonov evrov, kar je 
bilo približno toliko kot leto 
prej, a manj, kot so načrtova-
li. Poslovno leto so zaključi-
li s 14 tisoč evrov dobička, ob 
tem so oblikovali za 351 tisoč 
evrov dodatnih oslabitev. 
Obseg kreditiranja so v pri-
merjavi z letom prej povečali 
za 5,4 odstotka: kreditiranje 
pravnih oseb in samostoj-
nih podjetnikov je bilo večje 
za 4,1 odstotka, kreditiranje 

prebivalstva pa za 9,1 odstot-
ka, kar je bilo manj, kot so 
načrtovali. V zadnjem lan-
skem četrtletju so se prese-
lili v nove poslovne prosto-
re; kot ugotavljajo, je bila se-
litev nujna, saj v starih pro-
storih zaradi naraščanja šte-
vila zaposlenih (lani za štiri-
najst) ni bilo več primernih 
pogojev za delo.

Dokapitalizacija 
spremenila lastništvo

Januarja letos so uspešno 
zaključili lani začeto doka-
pitalizacijo, v kateri so izda-
li 20.182 navadnih delnic po 
prodajni ceni 99 evrov za del-
nico. S tem so povečali osnov-
ni kapital in kapitalske rezer-
ve ter izpolnili zahteve Ban-
ke Slovenije po zvišanju ka-
pitalske ustreznosti, spreme-
nila pa se je tudi lastniška se-
stava. Po končani dokapitali-
zaciji ima hranilnica šest del-
ničarjev, ki so dosegli kvalifi-

ciran delež lastništva (nad pet 
odstotkov): Alea lacta, igre na 
srečo in gostinstvo, d. o. o. 
(10,77 odstotka glasovalnih 
pravic), Stanko Zorec (7,73), 
Otmar Zorn (6,96), Anton 
Kavšek (5,85), Goldinar, d. o. 
o., Koper (5,51) in Gic grad-
nje, d. o. o. (5,31). V razredu 
prednostnih delnic dosega-
jo (po podatkih s konca lan-
skega leta) kvalificiran delež 
trije delničarji: Stanislav Er-
zar (27 odstotkov glasovalnih 
pravic), Marija Vreček (14) in 
Svet Gorenjskih sindikatov 
(10). Uprava ugotavlja, da bo 
hranilnica v prihodnjih letih 
potrebovala znatne dokapita-
lizacije, če bo želela doseči na-
črtovani obseg poslovanja in 
predpisano kapitalsko ustrez-
nost, pri tem pa bo uspešnost 
dokapitalizacij odvisna od od-
prave statutarnih omejitev. 

Hranilnica Lon naj 
bi postala banka
31. stran

Hranilnica Lon želi v prihodnje postati najbolj 
zaželena bančna ustanova v Sloveniji. Za obdobje 
do leta 2020 načrtuje povečanje bilančne vsote, 
izboljšanje količnika kapitalske ustreznosti, 
štiriodstotni donos na kapital, prenovo obstoječih 
poslovnih enot in odprtje novih, kapitalski prevzem 
vsaj ene manjše finančne ustanove in vstop na vsaj en 
tuji trg. 

Simon Šubic

Kranj – Pogajalci Pošte Slo-
venije in Sindikata delavcev 
prometa in zvez pri ZSSS so 
se po izločitvi Sindikata po-
štnih delavcev KS 90 iz po-
gajanj ta teden dogovorili o 
vseh odprtih vprašanjih. Kot 
so po podpisu dogovora spo-
ročili iz Pošte Slovenije, je 
Sindikat delavcev prometa 
in zvez pri ZSSS reprezenta-
tivni sindikat, zato pravice iz 
sklenjenega dogovora velja-
jo za vseh 5588 zaposlenih. 

Med drugim se jim je povi-
šalo nadomestilo za prehra-
no, dogovorili pa so se tudi o 
dvigu dodatkov za neugodne 
vplive okolja in za deljen de-
lovni čas.

V skladu z dogovorom 
bo Pošta Slovenije poviša-
la nadomestilo za prehra-
no s 4,27 evra na 6 evrov, ta 
ukrep pa bo trajal do uvelja-
vitve nove sistematizacije de-
lovnih mest. S 1. avgustom se 
bo dodatek za neugodne vpli-
ve okolja dvignil s tri na šest 
odstotkov, dodatek za deljen 

delovni čas pa s 15 na 20 od-
stotkov. Ob tem Pošta Slo-
venije že izvaja dodatne za-
poslitve v dostavi (skupaj 111 
zaposlenih), kar bo olajša-
lo organizacijo dela v dosta-
vi. »Povišanje števila zapo-
slenih ter povišanje nadome-
stila za prehrano bo za Po-
što Slovenije pomenilo doda-
tnih 4,5 milijona evrov stro-
škov dela letno, dvig dodat-
kov pa 1,1 milijona evrov le-
tno,« so razložili v Pošti Slo-
venije. Kot dodajajo, si bodo 
prizadevali tudi za ponovno 

plačevanje premije dodatne-
ga pokojninskega zavarova-
nja v višini 20 evrov meseč-
no na zaposlenega s 1. janu-
arjem 2018, a le v primeru, če 
bodo načrtovani rezultati po-
slovanja preseženi. 

Pogajalski skupini sta se 
dogovorili tudi za nekatere 
druge ukrepe glede dodelitve 
dodatka za neugodne vplive 
okolja in kariernih stopnic, 
v teku pa so tudi druge aktiv-
nosti, ki vplivajo na dodatno 
ureditev delovnih pogojev in 
delovnega časa.

Podpisali dogovor s sindikatom
Na podlagi sklenjenega dogovora bodo na pošti kadrovsko okrepili dostavo, vsem zaposlenim pa so 
zvišali nadomestilo za prehrano ter dodatka za neugodne vplive okolja in za deljen delovni čas. 

Suzana P. Kovačič

Tržič – Stečajno maso družbe 
Peko predstavlja tudi stood-
stotni poslovni delež v PGP 
Inde, ki je delujoče proizvo-
dno invalidsko podjetje. Ob 
stečaju Peka januarja lani je 
znašala tržna vrednost PGP 
Inde 757 tisoč evrov, likvida-
cijska vrednost pa 681 tisoč 
evrov. Ker v nobenem dose-
danjem poskusu prodaje ni 
bilo nobenega ponudnika, 
ki bi bil pripravljen odšte-
ti visoko kupnino, je stečaj-
na upraviteljica Peka Tade-
ja Tamše razpisala še dru-
go javno dražbo aprila letos. 
Udeležili so se je trije draži-
telji, izklicna cena se je še do-
datno nižala vse do 25 tisoč 
evrov, ko je nakup ponudilo 
podjetje za računalništvo in 
trgovino Bovin iz Ljubljane, 
ki ga zastopa direktor Boži-
dar Fišakov. Stečajna upra-
viteljica zdaj čaka, ali bodo k 
sklenitvi prodajne pogodbe 
po takšni ceni soglašali up-
niški odbor in ločitveni up-
niki.

Skupek vseh okoliščin 
povzroča slabše poslovanje 
PGP Inde, ki pa se je zače-
lo že pred začetkom steča-
ja matičnega podjetja (tudi 
prodaja izdelkov in storitev 

se je postopoma manjšala 
pred stečajem) in nadaljeva-
lo v obdobju po stečaju (do-
bavitelji so zaostrili pogo-
je poslovanja), kot kaže za-
pisnik dražbe. PGP Inde je 
matični družbi pred začet-
kom stečaja dala nezavarova-
no posojilo v višini približno 
tristo tisoč evrov, ki ga zaradi 
stečaja ni prejela vrnjenega, 
lastnici so plačevali najemni-
no za prostore, višjo od tržne, 
tu so še stroški odpravnin 
presežnih delavcev ... PGP 
Inde ima za približno 628 
tisoč evrov neporavnanih 

obveznosti, izguba iz po-
slovanja za leto 2016 znaša 
kar 276.199 evrov; v lasti ni-
majo nepremičnin ali dru-
gega vrednejšega premože-
nja. Kot je pojasnila direk-
torica PGP Inde Tatjana Go-
renec na javni dražbi, podje-
tje za normalno poslovanje 
nujno potrebuje nov denar-
ni vložek, približno tristo ti-
soč evrov, kar lahko stori le 
novi kupec ter družbo ustre-
zno prestrukturira, v naspro-
tnem primeru podjetju grozi 
stečaj. Tudi zato stečajna up-
raviteljica meni, da je bolje 

PGP Inde prodati za kakršen 
koli znesek, samo da novi la-
stnik začne vlagati v družbo.

Stečajna upraviteljica up-
niškemu odboru predlaga 
še tretji poskus prodaje bla-
govne znamke Peko na na-
čin javne dražbe z zniževa-
njem izklicne cene, kajti vsi 
dosedanji poskusi prodaje 
so bili neuspešni. Za izklic-
no ceno predlaga devetde-
set odstotkov likvidacijske 
vrednosti blagovne znamke 
Peko, kar skupaj z orodji, ve-
zanimi na blagovno znam-
ko, znaša 396.900 evrov. 

Bovin bi kupil PGP Inde
Bovin iz Ljubljane je na javni dražbi za nakup podjetja PGP Inde, ki je v stečajni masi Peka, ponudil 
petindvajset tisoč evrov. Stečajna upraviteljica Peka pa predlaga še tretji poskus prodaje blagovne znamke Peko. 

Še delujoče hčerinsko podjetje Peka v stečaju PGP Inde nujno potrebuje nov denarni 
vložek, približno tristo tisoč evrov, kar lahko stori le novi kupec ter družbo ustrezno 
prestrukturira, v nasprotnem primeru podjetju grozi stečaj. / Foto: arhiv Gorenjskega glasa

Cveto Zaplotnik

Kranj – Addiko banka, ki ima 
poslovalnici tudi v Kranju in 
v Domžalah, je po šestih le-
tih negativnega poslovanja 
lani spet poslovala pozitiv-
no in ustvarila 13 milijonov 

evrov davka po obdavčitvi. V 
primerjavi z letom prej je po-
večala bilančno vsoto za 69 
milijonov evrov, na nekaj 
več kot 1,4 milijarde evrov. 
Pri potrošniških posojilih je 
podvojila tržni delež, na 13 
odstotkov, uspešna pa je bila 

tudi pri poslovanju s podje-
tji. Delež slabih naložb je 
znižala s 13 na pet odstotkov, 
v primerjavi z letom prej je 
znižala stroške za 16 odstot-
kov, izboljšala je tudi kapi-
talsko ustreznost. Za pokri-
vanje predlanske izgube se 

je dokapitalizirala v znesku 
10 milijonov evrov, dodatno 
pa je prejela še 15 milijonov 
evrov podrejenega dolga. 
Osredotočila se je izključ-
no na bančne storitve, por-
tfelj investicijskega bančni-
štva je prodala družbi Alta 
Invest, lizinško dejavnost 
pa Gorenjski banki. Usme-
rila se je tudi v digitalizaci-
jo poslov.

Po šestih letih spet dobiček
Kranj – Registrirana brezpo-
selnost v Sloveniji še naprej 
upada. Po podatkih zavoda 
za zaposlovanje je bilo tako 
ob koncu aprila registriranih 
91.087 brezposelnih, kar je 
4,3 odstotka manj kot mar-
ca in za skoraj 14 odstotkov 
manj kot pred letom dni. Na 
Gorenjskem se je aprila, ko 
je bilo brezposelnih 6.007 
oseb, brezposelnost zmanj-
šala za 4,4 odstotka, v zad-
njem letu pa za 13 odstotkov. 

Brezposelnost še padla
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Simon Šubic

Kranj – Kranjski kriminali-
sti so v torek pozno zvečer 
po predhodni prijavi obrav-
navali tri moške, ki so na jav-
nem kraju uživali prepove-
dano drogo. Pri enem so naš-
li okoli 50 gramov konoplje 
in tehtnico, oboje so mu za-
segli. Kranjčana so osumili 
preprodaje droge in omogo-
čanja uživanja mamil drugi 

osebi, kar je oboje kaznivo 
dejanje, zato ga bodo v na-
daljevanju kazensko ovadi-
li, so pojasnili na Policijski 
upravi Kranj. Kranjčan se je 
v postopku policistom tudi 
upiral in z nedostojnim ve-
denjem kršil javni red, so 
še dodali. Manjšo količino 
konoplje so v sredo v Kra-
nju zasegli še prometni po-
licisti, osebo pa obravnavajo 
v prekrškovnem postopku.

Kranjčanu zasegli 
konopljo in tehtnico

Brezje – Gorenjski prometni policisti so v sredo pri Brezjah 
obravnavali voznika osebnega avtomobila, ki med vožnjo ni 
uporabljal varnostnega pasu, poleg tega je med vožnjo večkrat 
menjal prometni pas, ne da bi to nakazal s smerniki, po av-
tocesti tudi ni vozil po sredini prometnega pasu. Voznik se 
na znake policistov nekaj časa ni odzival in ni želel ustaviti, 
po ustavitvi pa je z nedostojnim vedenjem kršil še javni red. 
Zaradi prekrškov ga zdaj policisti obravnavajo v prekrškovnem 
postopku.

Obravnavan zaradi več kršitev 

Tržič – V torek nekaj pred 8. uro je zagorelo v pakirnici podjetja 
AB Tokos v Tržiču. Požar so pogasili gasilci iz Tržiča in Bistrice 
pri Tržiču, kasneje pa so s termo kamero še pregledali prostore 
in jih prezračili. V požaru je nastala manjša gmotna škoda, 
poškodovan pa ni bil nihče. Policisti so tujo krivdo izključili. 

Požar v pakirnici

Simon Šubic

Kranj – Od 15. maja, ko se je 
po vsej državi začela akcija za 
večjo varnost kolesarjev, ki 
jo spremljajo tudi poostreni 
nadzori policije, se je na Go-
renjskem ponesrečilo že več 
kolesarjev. Samo v tem ted-
nu so se do včeraj zgodile že 
štiri nesreče. V Šenčurju je v 
ponedeljek zgodaj zjutraj vo-
znik avtomobila na prehodu 
za pešce trčil v mlajšo kole-
sarko, ki se je pri tem poško-
dovala. Poškodoval se je tudi 
kolesar, ki je na Lancovem 
zaradi neprilagojene hitro-
sti padel. Bil je vinjen. V to-
rek sta na Kokrici trčila voz-
nica osebnega vozila in kole-
sar, v Bohinju pa je kolesar 
padel pri spustu z Voj, ker se 
mu je ugreznil neutrjen del 
bankine.

Večina nesreč, v katere so 
udeleženi kolesarji, se zgo-
di zaradi neprilagojene hitro-
sti vožnje kolesarjev, odvze-
mov prednosti in padcev, 

ugotavljajo gorenjski poli-
cisti, ki znova pozivajo vse 
udeležence prometa, naj 
upoštevajo prometna pravila 
in naj s previdno vožnjo po-
skrbijo za večjo varnost. »Vo-
zniki to lahko storijo s tem, 
da se kolesarjem približuje-
jo z zmanjšano hitrostjo, na 
ustrezni varnostni razdalji, 
jim dajo prednost in jih pre-
hitevajo previdno ter na za-
dostni bočni razdalji, vendar 
nikoli v trenutku, ko iz na-
sprotne smeri prihaja vozi-
lo, ter v ovinkih, na ozkih in 
poškodovanih delih cest. Ko-
lesarji pa morajo voziti v pra-
vi smeri vožnje in čim bližje 
desnemu robu vozišča, v sku-
pini en za drugim in na ustre-
zni varnostni razdalji,« svetu-
je Bojan Kos s Policijske upra-
ve Kranj. Kolesarji naj upora-
bljajo kolesarske steze in ko-
lesarske čelade, ponoči in ob 
zmanjšani vidljivosti pa mo-
rajo imeti na kolesu svetilke 
in odsevnike. Seveda pa je tre-
ba iti na cesto trezen. 

Kljub akciji poškodovanih 
več kolesarjev

Domžale – V sredo okoli 6. 
ure sta na Ljubljanski cesti v 
Domžalah storilca pristopila 
do oškodovanke in ji odvze-
la torbico. Pri tem je oško-
dovanka padla po tleh in se 
poškodovala. Storilca sta po 
dejanju zbežala, a so ju poli-
cisti s hitrim odzivom kmalu 
izsledili in prijeli. 

Drzna tatova

Andraž Sodja

Kranj – Na kranjskem okrož-
nem sodišču se je včeraj z bra-
njem obtožnice in zagovo-
rom obtoženega začelo soje-
nje Metiju Plavi, ki mu kranj-
sko tožilstvo očita, da naj bi 
s sostorilcem Urošem Kepi-
cem od leta 2011 do 2016 na 
posebno grob, surov in po-
niževalen način, s silo in z 
grožnjami od oškodovanca, 
kmeta in podjetnika iz Šen-
čurja Aleša Šterna, izsilil kar 
1,6 milijona evrov protiprav-
ne premoženjske koristi. So-
storilec Kepic je na predob-
ravnavnem naroku krivdo 
že priznal in prejel pogojno 
kazen 16 mesecev zapora in 
solidarno vračilo štiristo ti-
soč evrov protipravne premo-
ženjske koristi. 

Izsiljevanje naj bi po na-
vedbah tožilstva potekalo 
skoraj pet let, denar pa naj bi 
oškodovanec izročal v različ-
nih zneskih na različnih lo-
kacijah, kjer naj bi se Plava 
fizično in psihično izživljal 
nad njim, grozil naj bi mu s 
smrtjo, ga zalezoval, mu gro-
zil z mafijo, da ga bo tako pre-
tepel, da ne bo mogel hoditi ...

Nad obtožbo se je včeraj 
najprej spravil Plavov zago-
vornik Mitja Sever z ugovo-
rom, da tožilstvo očita obto-
ženemu vrtoglave zneske, pri 
tem pa niti v enem primeru 

ne poda natančnega kra-
jevnega in časovnega opisa 
oziroma očitkov ne oprede-
li v takšni meri, da bi jih bilo 
mogoče preizkusiti. Po od-
vetnikovem mnenju takšen 
pavšalni način obtoževanja 
krši pravico obtoženega do 
obrambe. Sever je obtožnico 
označil za kopiranje očitkov – 
kljub dejstvu, da je tožilstvo 
v začetku postopek vodilo zo-
per šest oseb.

Obtoženi Meti Plava se 
je zagovarjal dobro uro, vse 
očitke pa je odločno zavrnil: 
»V kolikor bi dobival toliko 
denarja, ne bi več delal v svo-
jem podjetju; 1,6 milijona 

evrov je veliko denarja, ki ga 
je praktično nemogoče po-
trošiti. Vse skupaj je policij-
ski konstrukt. Kepic je pod-
legel pritiskom policije, vse 
skupaj pa je izmišljena zgod-
ba, ki so si jo izmislili na sek-
torju kriminalistične policije 
v Kranju.« Kot je še dodal, je 
že skoraj leto dni v priporu, 
Štern pa na prostosti še nap-
rej goljufa. Očitke o izsiljeva-
nju je Plava zavrnil in pojas-
nil vrsto transakcij med njim 
in Šternom, kjer naj bi šlo za 
najrazličnejša posojila, ki naj 
bi jih Štern poplačeval tudi z 
nepremičninami – zazidlji-
vimi parcelami. »Vse očitke 

ostro zanikam. Nikoli mu ni-
sem grozil, rad bi le, da do 
konca vrne moj denar – 250 
tisoč evrov.«

V spis je Plava vložil tudi 
vrsto dokumentov, ki naj bi 
jih o posojilih in transakci-
jah podpisala z domnevnim 
oškodovancem. Pooblaščen-
ka oškodovanca, ki bo zas-
lišan na eni od prihodnjih 
obravnav, je pozvala sodiš-
če, naj v tem delu izključi jav-
nost, ravno tako pa se oško-
dovanec boji obtoženega. Na-
vedla je tudi, da naj bi zoper 
obtoženega Plavo potekal še 
en postopek za podobna ka-
zniva dejanja.

Plava: obtožnica je konstrukt
Meti Plava, ki ga obtožnica bremeni izsiljevanja šenčurskega podjetnika in kmeta Aleša Šterna za 1,6 
milijona evrov, je v zagovoru celotno obtožnico označil za konstrukt policije in tožilstva. 

Očitki o izsiljevanju so izmišljena zgodba, ki so si jo izmislili gorenjski kriminalisti, na 
kranjskem okrožnem sodišču zatrjuje obtoženi Meti Plava. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Tacen – Na letnem preizku-
su policistov motoristov v 
spretnostni vožnji z motor-
nimi kolesi, ki je v torek v 
Tacnu potekal po petih letih 
premora, so se med 28 so-
delujočimi najbolje izkaza-
li gorenjski policisti. Na zah-
tevnem in razgibanem poli-
gonu je namreč največ spret-
nosti in psihofizične prip-
ravljenosti med posamezni-
ki pokazal kranjski prome-
tni policist Simon Turšič, 
ekipa Postaje prometne po-
licije Kranj v postavi Simon 
Turšič, Matej Eržen, Tomaž 
Kapus in Kristjan Šenk pa je 
bila najboljša med ekipami. 

Na sicer tradicionalnem 
letnem preizkusu policistov 
motoristov preverjajo njiho-
vo usposobljenost v spretno-
stni vožnji z motornimi ko-
lesi. Policija ga je zadnjič or-
ganizirala leta 2011, nato pa 

ga, je pojasnil vodja preizku-
sa Andrej Ošlak, tako zara-
di delovne obremenitve poli-
cistov kot tudi pomanjkanja 
sredstev več let ni bilo. Ošlak 
je sicer po končanem preiz-
kusu ocenil, da je z nastopi 
policistov na poligonu zelo 

zadovoljen. Kot je poudaril, 
so slovenski policisti moto-
risti izjemno dobro usposo-
bljeni.

V ta namen so sodniki pos-
tavili precej zahteven poligon 
z različnimi elementi spret-
nostne vožnje, kot so vožnja v 

slalomu, vožnja z zaklonom, 
prenos žogice v koridorju, 
natančna ustavitev motorja s 
podiranjem letvice itd. Delo 
policistov motoristov je na-
mreč izjemno zahtevno, saj 
morajo poleg policijskih na-
log obvladati tudi vožnjo z 
motorjem, za kar je nujna 
dobra psihofizična priprav-
ljenost, predvsem pa previ-
dnost, poudarjajo na polici-
ji. Policisti morajo biti med 
opravljanjem svoje naloge 
na motorju izjemno pozor-
ni še na ostale udeležence in 
dogajanje v prometu, takšno 
delo pa zahteva dobro izurje-
nost, strokovnost, predvide-
vanje in iznajdljivosti.  

V Sloveniji je na vseh po-
licijskih enotah skupaj 79 
motornih koles in 231 poli-
cistov motoristov, ki so lani 
prevozili 452.371 kilome-
trov, s službenim motorjem 
pa so bili udeleženi v petih 
nesrečah. 

Gorenjci najbolj spretni »letečmani« 
Gorenjski policisti motoristi so bili na letošnjem preizkusu v spretnostni vožnji najboljši med 
posamezniki in med ekipami. 

Zmagovalci letošnjega preizkusa v spretnostni vožnji 
policistov motoristov (z leve): stojijo Simon Turšič, Zoran 
Kužet (komandir PPP Kranj) in Matej Eržen, čepita Tomaž 
Kapus in Kristjan Šenk. / Foto: Policija



www.gorenjskiglas.si

AKTUALNO

POGOVOR

ZANIMIVOSTI

NA ROBU

RAZGLED

Pogovor
Avgust Rebič je šesto leto 
zastopnik pacientovih pravic za 
Gorenjsko. Stran 18

Zgodbe
Madžarska nomada tudi preko 
Slovenije z volovsko vprego 
potujeta proti Franciji. Stran 19

Obletnice
Zgodovina parcelnega katastra 
na Slovenskem se je začela pred 
dvesto leti. Stran 20

Urša Peternel

»Vaje so bile pa pravi žur! 
Fajn smo se imele, po vsa-
ki vaji pa šle na še en 'tre-
ning' v Teater bar ...« je po-
vedala Milena Šimnic, ena 
od štirinajstih jeseniških gle-
daliških seniork, udeleženk 
gledališke šole, ki so s svojo 
predstavo Najlepše, najbolj-
še, najbolj slečene ustvarile 
pravo uspešnico, s katero so 
že trinajstkrat napolnile gle-
dališke dvorane po Gorenj-
skem, za povrh pa so na festi-
valu komedije v Pekrah glad-
ko pometle s konkurenco in 
osvojile prvo mesto po izbo-
ru občinstva. Milena Šimnic, 
Andreja Uršič, Miroslava No-
vak, Vanja Simeonov, Metka 
Šuligoj, Cvetka Puhar, Mar-
jeta Verovšek, Danila Koselj, 
Milica Berlot, Jolanda Urek, 
Marija Legat, Stanislava Og-
rin, Polonca Jan in Zdenka 

Volk so pogumne upokojen-
ke, ki so se bolj kot ne naključ-
no znašle na velikem gleda-
liškem odru. V jeseniškem 
gledališču so namreč želeli 
ponuditi nekaj tudi upoko-
jenkam in tako so jih povabili 
v gledališko šolo za seniorke. 
»Na Facebooku sem prebra-
la, da gre prijateljica v gleda-
liško šolo in da vabi še dru-
ge. Mogoče pa pridem, sem 
napisala. In na naslednji vaji 
sem bila že v gledališču, a od-
ločena, da bom sedela samo 
v dvorani. A so me takoj pote-
gnili na oder in tako se je za-
čelo ...« je svoje začetke opisa-
la Šimničeva. Na vaje je zače-
lo hoditi štirinajst žensk, naj-
mlajša je imela 58 let, najsta-
rejša 85. Nobena od njih v živ-
ljenju ni stala na odru, dve od 
njih sta ženi znanih jeseni-
ških amaterskih igralcev in 
sta ju celo življenje spremlja-
li le iz dvorane ... 

Kot je povedala režiserka 
Nika Brgant, ki je predstavo 
ustvarila skupaj s Katjo Stu-
šek, sta produkcijo delali na 
način »skozi igro do predsta-
ve«. Izhajali sta iz žensk, iz 
tega, kaj rade delajo, s čim se 
ukvarjajo. Tako sta vloge raz-
vijali postopoma, iz vaje v vajo, 
dodajali čustva, dialoge, razvi-
jali značaje ... Osnovno idejo 
sta vzeli iz predstave Dekleta 
s koledarja, v kateri skupina 
žensk denar za društvo zaslu-
ži tako, da se gole fotografira-
jo za koledar. Od poletja, ko je 
dozorela ideja o gledališki šoli 
za seniorke, do premiere maja 
lani je minilo manj kot leto 
dni. Na vajah so se ženske do-
bivale enkrat tedensko, zadnji 
mesec pred premiero pa tudi 
po trikrat, štirikrat. In premi-
era pred skoraj natanko letom 
dni je bila prava uspešnica. 

»Jaz sem bila prepričana, da 
bo dvorana na premieri praz-
na, saj kdo bo pa hodil stare 
babe gledat. Vendar je premie-
ra super uspela, publika je bila 
na nogah z bučnim ploska-
njem, stoječimi ovacijami. To 
je bilo noro!« pripoveduje Mi-
lena Šimnic. 

Pred premiero pa so de-
kleta naredila nekaj še bolj 

pogumnega. Fotografirale 
so se za koledar – gole. »Foto-
grafiranje za koledar je bil pa 
žur nagih bab v gledališču!« 
je povedala Nika Brgant, ki 
iskreno občuduje pogum 
svojih igralk, da so se upale 
povsem razgaliti. Ne nazad-
nje jih je nekaj med njimi v 
življenju prebolelo tudi raka 
in so brez dojk ... Fotografi-
nja Silva Resman je poskr-
bela, da so se ženske počuti-
le sproščeno, saj so bile le v 
spodnjicah, je pa vsaka s po-
sebnim rekvizitom zakrila 
intimne dele telesa. Ena de-
nimo z rožo, druga s plete-
njem, tretja s knjigo, četrta s 
križankami, skratka s tistim, 
kar v življenju rade počnejo. 

Kako pa je bilo s tremo 
na odru? Kot so poveda-
le ženske, so občutile zgolj 
prijetno, pozitivno tremo. 

»Vržen si na oder in pač mo-
raš odigrati!« Šepetalke v 
predstavi nimajo, tako da so 
se, če se je kaj zataknilo, na-
učile improvizirati in reševa-
ti druga drugo. Kot pravi re-
žiserka, so tudi prevzemale 
vloge, ko je denimo ena od 
igralk doživela kap, druga 
je ostala brez zob ... Tako so 
ženske postale ne le soigral-
ke, temveč tudi odlične pri-
jateljice, ki se dobivajo na pi-
jači, skupaj praznujejo roj-
stne dneve. »Izkušnja je ne-
ponovljiva!« pravijo. Najsta-
rejša igralka, hudomušna 
Marija Legat, celo dodaja, 
da so se ji s predstavo ustavi-
la leta. Ko je namreč predla-
ni začela hoditi v gledališko 
šolo, je imela 85 let. »Že dve 
leti sem stara 85 let! In veste 
kaj, ni težko dočakati sto let. 
Samo umreti ne smeš prej!«

Seniorke so se razgalile
Štirinajst pogumnih jeseniških upokojenk si je upalo prestopiti mejo »dopustnega za penzionistke« ... Stopile so na oder, s predstavo Najlepše, najboljše, 
najbolj slečene zmagale na festivalu komedije v Pekrah in se za nameček razgalile v koledarju. Predvsem pa so si izpolnile svoje mladostne sanje. »Ko odideš 
v 'penzijo', ni vsega konec, to je idealna priložnost za nov začetek,« pravijo.

»Seniorke so poseben dragulj našega gledališča, 
prava znamenitost. Dekleta so namreč prišla v naše 
gledališče januarja pred dvema letoma v gledališko 
šolo po znanje, potešit radovednost, po aplavze, po 
prijateljstvo, pregnat dolgčas ... Različnih izobrazb, 
različnih značajev in spretnosti, različnih starosti. 
Najmlajša je imela 58 let, najstarejša pa 85 let. Vsaka 
ura na odru jih je bolj zbližala z gledališčem pa tudi 
med seboj. Postale so tako pogumne, da so prišle 
do ideje, da bi napravile pravo predstavo. Ideja se je 
stopnjevala ne le do predstave, pač pa celo do svojega 
koledarja z 'golimi' fotografijami. Pogumno dejanje 
seniork, ki so se odločile, da bodo en dan v tednu 
predpasnik zamenjale za gledališki kostum in živele 
svoje sanje ...« pravi Branka Smole, direktorica 
Gledališča Toneta Čufarja Jesenice.

»Upale smo si iti iz 
okvirjev, prestopiti 
mejo 'dopustnega za 
penzionistke' in dokazati, 
da ko odideš  
v 'penzijo', ni vsega  
konec. To je idealna 
priložnost za nov začetek 
na marsikaterem 
področju ...«
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Od petka do petka

Simon Šubic

Po požaru v Kemisu

Po požaru, ki je 15. maja 
zvečer izbruhnil v kemični 
tovarni Kemis na Vrhniki, 
pristojni ugotavljajo, da bo 
širše območje dolgotrajno 
okoljsko obremenjeno. Prve 
analize tal so pokazale, da so 
razen Kemisu najbližjih njiv 
primerna za pridelavo hra-
ne, prebivalcem pa svetuje-
jo, naj vse kmetijske pridel-
ke, ki se jim zdijo sumljivi, 
ker so na njih saje ali drugi 
ostanki gorenja, nemudoma 
zavržejo. Tudi igra otrok na 
zunanjih površinah je var-
na, a je treba preprečiti, da 
»bi otroci rili s prsti po zem-
lji, nato pa to nesli v usta«, 
kot je opozoril Peter Otore-
pec iz Nacionalnega inštitu-
ta za javno zdravje. Na rezul-
tate analize vzorcev krme in 
nekaterih kmetijskih proi-
zvodov ter morebitne pri-
sotnosti dioksinov in fura-
nov še čakajo. Zaradi poža-
ra v podjetju, kjer skladiščijo 
nevarne odpadke, je bil zelo 
onesnažen tudi potok Tojni-
ca, v katerem je oljna gošča 
povzročila izumrtje potoka 
v dolžini 800 metrov od Ke-
misa do izliva v reko Ljublja-
nico. Vrhniko je ta teden obi-
skal tudi premier Miro Cerar 
in dejal, da je pri tem požaru 
šlo za dogodek, ki se ne sme 
ponoviti, zato je treba nuj-
no ugotoviti odgovornost za 

katastrofo in ustrezno ukre-
pati. V oči bode predvsem 
dejstvo, da je bila v požaru 
povsem uničena dokumen-
tacija Kemisa, zato se sploh 
ne ve natančno, katere sno-
vi so bile skladiščene oziro-
ma so zgorele. Iz tega razlo-
ga se zato niti ne ve, ali bodo 
gasilci, ki so se brezkompro-
misno borili z velikim poža-
rom, kasneje čutili kakšne 
posledice za zdravje. Na 
Vrhniki so sicer prepričani, 
da je požar v Kemisu razga-
lil slabo pripravljenost drža-
ve na takšne nesreče. 

Italijani kupili Cimos

Potem ko je italijanski 
sklad Palladio Finanziaria 
prejšnji teden vendarle kupil 
koprski Cimos, za kar je na-
menil 100 tisoč evrov kupni-
ne, ob tem pa naj bi družbo 
dokapitaliziral z 18,3 milijo-
na evrov in do konca meseca 
poplačal pretežni del Cimo-
sovih obveznosti do bank, 
sta ta teden glavni izvršni di-
rektor Družbe za upravlja-
nje terjatev bank (DUTB) 
Imre Balogh in hrvaški mi-
nister za državno premože-
nje Goran Marić podpisala 
sporazum o poravnavi gle-
de Cimosovega dolga na Hr-
vaškem. V skladu s sporazu-
mom bo DUTB hrvaški sla-
bi banki DAB plačal sedem 
milijonov evrov, Hrvaška pa 
bo odstopila od morebitnih 
tožb. 

Bavčarju potrdili kazen

Višje sodišče v Ljublja-
ni je v zadevi Istrabenz po-
trdilo sodbo Igorju Bavčar-
ju in Kristjanu Sušinskemu, 
ki sta bila lani na Okrožnem 
sodišču v Ljubljani zaradi 
pranja denarja pri prepro-
daji delnic Istrabenza obso-
jena na pet oziroma tri leta 
zapora, medtem ko so pri 
Nastji Sušinskemu spreme-
nili izrek lani izrečene kaz-
ni tri leta in devet mesecev, 
odštelo pa mu je že presta-
no kazen leta in 10 mesecev 
zapora enotne kazni. Bavčar 
mora tudi vrniti dobrih 18 
milijonov evrov nezakonito 
pridobljenih sredstev, Kri-
stjan Sušinski pa nekaj več 
kot dva milijona evrov. Sod-
ba je s tem približno tri te-
dne pred zastaranjem pos-
tala pravnomočna. Obsoje-
ni so že napovedali, da bodo 
vložili zahtevke za varstvo 
zakonitosti na vrhovno so-
dišče, kar pa ne zadrži pre-
stajanja kazni.

Napoved novih stavk

Po obeh policijskih sindi-
katih, ki sta prejšnji teden 
znova oblikovala stavkov-
na odbora, so ta teden stav-
kovne aktivnosti napoveda-
li še v sindikatih državnih 
organov, ministrstva za ob-
rambo in carinikov. Izvaja-
ti jih bodo začeli, če jim vla-
da ne prisluhne pri zahtevi, 

da se izhodiščna plača zač-
ne s 24. plačnim razredom, 
če bo policistom priznan 25. 
plačni razred. Pri pooblašče-
nih uradnih osebah je sicer 
trenutno izhodišče 21. plač-
ni razred. Minister za javno 
upravo Boris Koprivnikar 
napovedanih stavkovnih ak-
tivnosti ne razume: »Spra-
šujem se, kako lahko sindi-
kati, s katerimi skupaj sedi-
mo za pogajalsko mizo in se 
pogovarjamo o vsebinah, ki 
se tičejo plačnega sistema, 
hkrati napovedujejo stav-
kovne aktivnosti sredi od-
prtih pogajanj, za katera je 
vlada namenila dodatnih 70 
milijonov evrov. Obenem pa 
je dejstvo, da bodo – po tem, 
ko bodo predlogi vladne in 
sindikalne strani usklajeni – 
delovna mesta, o katerih te-
čejo pogajanja, uvrščena v 
višje plačne razrede.« 

Janša še naprej 
predsednik SDS

Na sobotnem kongresu 
SDS v Mariboru so delega-
ti Janezu Janši še osmič po-
delili mandat predsednika 
stranke. Janša na kongre-
su napovedal neusmiljen 
boj za izkoreninjenje drugo-
razrednosti v Sloveniji. SDS 
ne bo mirovala, dokler Slo-
venija ne bo postala pros-
tor pravičnosti in dom, v ka-
terem se bo vsakdo počutil 
enakopravnega, varnega in 
sprejetega, je poudaril. 

Ekološka katastrofa 
Drugi teden po požaru v kemični tovarni Kemis na Vrhniki počasi prihajajo na plan vse razsežnosti 
katastrofe. Nihče ne ve, kateri nevarni odpadki so zgoreli.

Nihče še ne ve, kakšni bi bili lahko učinki požara na zdravje 
gasilcev, ki so sodelovali pri gašenju (slika je simbolična). 

Višje sodišče je potrdilo petletno zaporno kazen Igorju 
Bavčarju. / Foto: arhiv GG

Janez Janša je kot edini kandidat za predsednika SDS na 
kongresu prejel podporo 666 delegatov. / Foto: arhiv GG

Slovenci v zamejstvu (561)

Slovenska govorica Lipalje vasi
Z nekaj zamude pišem o 

izidu monografije Lipalja 
vas in njena slovenska govo-
rica, ki govori o izginjajočem 
slovenskem jeziku v skraj-
nem zahodnem delu Kanal-
ske doline in predstavlja ce-
lovitejši strokovni vpogled v 
družino slovenskih nareč-
nih skupin. Monografija, ki 
je bila prvič predstavljena na 
letošnji svetovni dan jezikov, 
prinaša podroben in stro-
kovno izdelan opis sloven-
skega ziljskega govora zad-
njih govorcev v tem delu Ka-
nalske doline, kjer je še v za-
četku 20. stoletja slovensko 
govoreče prebivalstvo po-
membno oblikovalo vaško 
življenje. Bralec, še posebej 
pa jezikoslovec, lahko uživa 
v prebiranju značilnosti slo-
venskega govora ter se sko-
zi seznam hišnih imen ter 

poimenovanj hišnih gospo-
darjev in gospodinj pouči o 
njihovem izvoru, sta ob izi-
du zapisala predsednica in 
podpredsednik Slovenskega 

kulturnega središča za Ka-
nalsko dolino Planika dr. 
Nataša Gliha Komac in Rudi 
Bartaloth. Izid monografije 
so omogočili Slovensko kul-
turno središče Planika, In-
štitut za slovenski jezik pri 
Znanstveno raziskovalnem 
centru SAZU, Slovenski 
raziskovalni inštitut SLO-
RI iz Trsta in Založba Znan-
stveno raziskovalnega cen-
tra ob pomoči dežele Furla-
nije in Julijske Krajine. 

Monografijo, ki je zore-
la tudi s pomočjo razisko-
valnih taborov mladih, ki 
v Kanalski dolini obisku-
jejo izbirne tečaje sloven-
ščine, je pisalo več avtor-
jev. Zgodovinar in publicist 
Vlado Klemše med drugim 
piše, da je Lipalja vas domo-
vina Kovačev, Trinkov in 
Temmlov, kjer so v 19. In 

20. stoletju sobivali zlasti 
slovensko in nemško govo-
reči prebivalci, pa tudi itali-
jansko in furlansko govore-
či. O slovenski besedi v Li-
palji vasi, o ziljskem dialek-
tu v dolini in hišnih imenih 
pišejo Karmen Kenda Jež, 
Vera Smole, Robert Gro-
šelj in Matej Šekli. Skrat-
ka, monografija prinaša 

»verodostojen opis in zven 
zadnjih slovenskih besed v 
tem kraju«. Govorci, ki so 
bili povabljeni v nastajanje 
monografije, pa so dobili to 
priložnost v jeseni svojega 
življenja. V tem najbolj za-
hodnem delu Kanalske do-
line je namreč slovenščina 
že skoraj povsem izginila iz 
javnega življenja. 

Dr. Nataša Gliha Komac, raziskovalka življenja Slovencev 
v Kanalski dolini in predsednica Slovenskega kulturnega 
središča Planika (levo), in Karmen Kenda Jež, sodelavka 
monografije

Monografija Lipalja vas in 
njena slovenska govorica 
je tudi pogled v nekdanjo 
organiziranost družinskega 
in vaškega življenja.

Jože Košnjek
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Dr. med. Jurij Kurillo

otroške
nalezljive
bolezni

Norice (Varicellae) so otro
ška nalezljiva bolezen, s ka
tero se starši in zdravniki še 
dandanes pogosto srečujejo. 
So zelo nalezljive, in kadar 
izbruhnejo v kakšnem vrt
cu, se okužbe njegovih varo
vancev kar vrstijo. Pojavljajo 
se predvsem v zimskem in 
pomladnem obdobju.

Bolezen povzroča poseben 
virus, ki se prenaša s kapljič
nim prenosom in celo s pre
pihom. Inkubacija do vidne
ga izbruha obolenja traja od 
deset do dvajset dni. Pri otro
cih se pojavi vročina, slabo 
počutje in izpuščaj – sprva 
so to majhne rdeče lise, ki se 
pa že v nekaj urah spremeni
jo v ovalne, v sredi vdrte me
hurčke, ti pa v male krasti
ce. Koža močno srbi in kaže 
največ sprememb na glavi in 
trupu, manj pa na okonči
nah. Novi zagoni izpuščaja s 

povišano temperaturo se lah
ko pojavljajo kar ves teden in 
zato vidimo denimo na hrbtu 
izpuščaje v vseh stadijih. V 
nekaj dneh ostanejo samo 
krastice, ki pa se oluščijo šele 
v 1–3 tednih. Če se mehurčki 
ne ognojijo, ne puščajo nobe
nih kožnih brazgotin. 

Najbolj pogosto zboleva
jo otroci med petim in de
vetim letom starosti. Pri od
raslih bolnikih je potek na
vadno precej težji s hujši
mi splošnimi znaki, z bak
terijskimi okužbami iz
puščaja ter z možnimi za
pleti na notranjih organih, 
kot so pljučnica, encefali
tis itn. Norice so zaradi pre
nosa na plod zelo nevarne 
za nosečnice, še posebno, 
če te zbolijo nekaj dni pred 
porodom ali tik po njem, 
saj se lahko takrat razvije 
pri novorojencu v petih do 

desetih dneh usodna splo
šna okužba organizma. 

Ta na videz nedolžna 
otroška bolezen utegne po
tekati v hudi obliki pri raz
ličnih skupinah, še poseb
no takih, ki imajo kakšno 
pomanjkljivost v svojem 

imunskem sistemu, bodisi 
zaradi določenih prvotnih 
obolenj ali zdravljenja z ne
katerimi zdravili, kot so glu
kokortikoidi.

Pri običajnem poteku no
ric otrok ne potrebuje poseb
nih zdravil, razen sredstva 

proti morebitni vročini, pri 
čemer pa iz določenih razlo
gov ne sme dobiti preparata 
s salicilno kislino (aspirin). 
Samega izpuščaja naj bi za
radi morebitne naknadne 
okužbe z gnojnimi bakte
rijami ne mazali več – tako 
kot včasih – pač bi mali bol
nik smel dobiti kakšno zdra
vilo proti srbežu. Pri kompli
ciranih noricah uporabljajo 
zdravniki dandanes tudi an
tivirusna in druga zdravila. 

V Sloveniji pride letno ok
rog sedemsto bolnikov na 
sto tisoč prebivalcev. Pri nas 
otrok na splošno ne cepi
mo proti noricam (tako kot 
npr. v ZDA). To je pridrža
no samo za posebno dovzet
ne osebe, ki so prišle v stik s 
to boleznijo.

Virus noric ostane v or
ganizmu v posebnih sen
zoričnih živčnih vozlih vse 
življenje. Če se pozneje kdaj 
spet aktivira, povzroči pred
vsem pri odraslih posebno 
obolenje, imenovano herpes 
zoster. Ta se pokaže kot zelo 
boleč kožni pas na trupu, po
krit z mehurčki.

Da jih ne pozabimo ... (4)

Norice

Miha Naglič

Letošnji favoriti

Med 56 izbranimi filmi iz 
29 držav je 19 tekmovalnih. 
Poglejmo v šesterico od teh, 
ki veljajo za favorite. Prvi: 
Happy End, režija Michael 
Haneke. »Eden najmočnej
ših avtorjev evropske kinema
tografije je že pobral dve zla
ti palmi, za Beli trak (2009) 
in Ljubezen (2012), za Skri
to (2005) je prejel nagrado za 
režijo, za Učiteljico klavirja 
(2001) veliko nagrado žirije. 
Če bi še v tretje prejel najvišje 
priznanje, bi bil prvi režiser, 
ki mu je to uspelo. Zanimivo 
je, da se film odvija v Canne
su in raziskuje življenje dru
žine srednjega razreda, ki je 
emocionalno vpeta v begun
sko krizo.« Drugi: Twin Pea
ks, režija David Lynch. »Prvič 
v zgodovini festivala bo eden 
njegovih osrednjih dogod
kov televizijska nadaljevan
ka. Lynch je namreč Cannes 
izbral za svetovno premiero 
prvih dveh delov nadaljeva
nja svoje kultne serije z začet
ka devetdesetih let. Najbrž ne 
brez razloga: leta 1992, ko so 
na festivalu premierno pri
kazali njegov film Twin Pea
ks – Ogenj hodi z menoj, ki 
je vsebinsko deloval kot ce
lovečerni uvod v nadaljevan
ko, so ga v Cannesu izžvižga
li, iz njega se je javno norče
val Tarantino, ljubitelji serije 

so bili razočarani. Bo Lynch 
Cannesu letos zaprl usta?« 
Tretji: The Beguiled, režija 
Sofia Coppola. »Ali roman 
ameriškega pisatelja Tho
masa Culliana o vojaku zve
zne vojske, ki se med ame
riško državljansko vojno za
teče v dekliško šolo, po film
ski priredbi, ki jo je leta 1971 
s Clintom Eastwoodom po
snel Don Siegal in v ospredje 
postavil pogled protagonista, 
potrebuje še fokus na pogled 
protagonistk? Gotovo. Film 
Sofie Coppola velja za naj
bolj pričakovan film letoš
njega tekmovalnega progra
ma. Igralci Nicole Kidman, 
Kirsten Dunst in Colin Far
rell temu najbrž niso ovira.« 
Četrti: The Killing of Sacred 
Deer, režija Yorgos Lanthi
mos. »Poleg Sofie Coppole je 
v isti film Nicole Kidman in 
Colina Farrella združil tudi 
Grk Yorgos Lanthimos, rež
iser, ki je pred dvema letoma 
za film Jastog, katerega pro
tagonist je prav tako Farrell, 
prejel nagrado canske žirije. 
Farrell tokrat igra šarman
tnega kirurga, ki pod svoje 
okrilje vzame najstnika, a zdi 
se, da bolj kot najstnik njega 
on potrebuje fanta, da bi se
stavil svojo disfunkcionalno 
družino. Kidmanova je nje
gova žena, v vlogi najstnikove 
mame pa je nastopila Alicia 
Silverstone.« Peti: You Were 
Never Really Here, režija 
Lynne Ramsay. »Za cineaste 

utegne biti eno najvznemir
ljivejših imen tekmovalnega 
sporeda Lynne Ramsay. Ta 
škotska režiserka namreč od 
izjemnega filma Pogovoriti 
se morava o Kevinu (2011), 
prikazanega v Cannesu, ni 
posnela nobenega igranega 
celovečerca. Njen novi film 
je posnet po romanu Jonat
hana Amesa, z Joaquinom 
Phoenixom v glavni vlogi ter 
z zgodbo o vojnem veteranu, 
ki skuša pred trgovino spol
nega suženjstva obvarova
ti deklico. Ramsayjeva je si
cer poleg Coppole in Nao
mi Kawase ena od treh reži
serk letošnjega tekmovalne
ga programa. Od 49 filmov 
uradnega sporeda so jih le
tos dvanajst posnele ženske, 
kar je za Cannes izjemen do
sežek.« Šesti: D'apres une 
histoire vraie, režija Roman 
Polanski. »Cannes ni nikoli 
zapustil kontroverznega re
žiserja Romana Polanske
ga, ki se je letos januarja za
radi pritiskov feminističnih 
organizacij odpovedal čas
ti, da bi predsedoval podeli
tvi najvišjih francoskih film
skih nagrad – cezarjev. V svo
ji karieri jih je sicer sam pre
jel kar osem. V zadnjem de
setletju so v Cannesu, kjer je 
leta 2002 za Pianista dobil 
zlato palmo, v različnih pro
gramih prikazali šest njego
vih filmov. Pred tednom dni 
so tako organizatorji v pro
gram naknadno uvrstili tudi 

njegov najnovejši film, po
snet po romanu nagrajeva
ne francoske pisateljice De
plhine de Vigan Po resnični 
zgodbi. Scenarij, kot že kdaj 
prej, je napisal skupaj z Oli
vierom Assayasom, zgod
ba pa je osredotočena na pi
sateljico, ki se po izdaji svo
jega zadnjega romana zaple
te z obsesivnim občudoval
cem. Film bo prikazan zu
naj tekmovalnega sporeda.« 
(Vir: Ženja Leiler, Delo) – Ti 
filmi nam v filmskem jeziku 
pripovedujejo o svetu, v ka
terem živimo. Naslove nava
jam v originalu, ker uradnih 
prevodov še ni.

Unikatni in nemogoči DT

»Se strinjam.« Tako se je 
glasil odgovor ameriškega 
predsednika na izjavo egip
tovskega predsednika Abde
la Fataha al Sisija, ko ga je ta 
označil za »unikatno oseb
nost, ki je sposobna delati 
nemogoče«. Se strinjate?

Koliko je srečnih?

»Je človek, ki je zdrav, 
nima dolgov in ima čisto 
vest, sploh lahko še sreč
nejši?« Tako se je spraševal 
škotski filozof in ekonomist 
Adam Smith (1723–1790), 
utemeljitelj novodobne po
litične ekonomije. Koliko je 
torej na tem svetu srečnih 
ljudi?

Cannes, sedemdesetič
Festival v Cannesu je za film to, kar so olimpijske igre za šport: najbolj izpostavljeno tekmovanje 
najboljših v filmskem poslu in umetnosti. To nedeljo izvemo, čigava bo letošnja zlata palma …

Šefa festivala v Cannesu: generalni delegat Thierry Fremaux 
(levo) in predsednik Pierre Lescure (desno), med njima 
uradni plakat festivala in na njem Claudia Cardinale

Ameriški predsednik Trump in saudski kralj Salman v 
pogovoru med vrhom 50 islamskih držav v Riadu, 20. 5. 2017 

Ekonomist Adam Smith in naslovna stran njegove knjige 
Bogastvo narodov, ki velja za temeljno delo novodobne 
politične ekonomije. / Foto: Wikipedija
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Izpuščaj noric na hrbtu / Foto: dr. Jurij Kurillo
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Suzana P. Kovačič

S kakšnimi težavami se pa-
cienti najpogosteje obrača-
jo na vas?

»Najpogostejši so proble-
mi s komunikacijo med pa-
cientom in zdravnikom oz. 
zdravstvenim osebjem. Ko 
me pacient na to opozori, se 
dogovorim za srečanje v do-
tični zdravstveni ustanovi 
in zdravnik npr. v moji pri-
sotnosti pacientu še enkrat 
razloži njegovo zdravstve-
no stanje, mu pojasni, za-
kaj ni ravnal tako, kot si je 
pacient predstavljal, da bi 
moral. V osemdesetih, de-
vetdesetih odstotkih se s 
tem pogovorom ti proble-
mi, ki sodijo v kategorijo 
domnevnega kršenja pravi-
ce do primerne, kakovostne 
in varne zdravstvene oskr-
be, tudi rešijo. 

Na drugem mestu je do-
mnevno kršenje pravice do 
pacientovega časa, sem so-
dijo dobro znani problemi 
predolgih čakalnih dob. Na 
papirju ima pacient sicer 
lepo zapisane pravice, v res-
nici vidiš, da ni tako. En tak 
primer je v Kranju prvo pre-
ventivno zdravljenje zob s 
povprečno čakalno dobo šti-
ri leta, na zobotehnične sto-
ritve se čaka celo sedem let. 

Kar pogosto zdravstve-
ne ustanove tudi ne vodijo 
ustrezno čakalnih dob. In se 
dogaja, da pacient v razum-
nem času ne more pridobi-
ti niti osnovnega, torej datu-
ma specialističnega pregle-
da. S tem problemom pride 
k meni, pokličem in zade-
vo v nekaj dneh uredim. Po-
dobno se dogodi, ko pacient 
predolgo čaka na izvid, tudi 
po več mesecev. Pokličem v 
imenu pacienta in se potem 
zadeva pospeši.

Pacienti se obrnejo name 
tudi, ko imajo problem s 
pravico do seznanitve z 
zdravstveno dokumentaci-
jo. Vsak pacient ima pravi-
co, da pride do kopije svo-
je zdravstvene dokumenta-
cije in ob tem samo navede 
razlog, zakaj jo potrebuje. Ni 
treba, da je ta razlog pravno 
utemeljen.«

S svojim posredovanjem pa 
ne morete vplivati na kraj-
šo čakalno dobo za pacien-
ta, kajne?

»Ne morem. Lahko samo 
povprašam zdravstveno 
ustanovo, zakaj mora paci-
ent čakati tako dolgo.«

Se vam je v šestih letih, kar 
ste zastopnik pacientovih 
pravic, kdaj zgodilo, da so 
vam v kakšni zdravstveni us-
tanovi zaprli vrata?

»Ne. Vrata so mi vedno od-
prta, lahko pridem na razgo-
vor in do zdaj sem vedno do-
bil odgovor.«

Kako ocenjujete spremem-
be zakona o pacientovih 
pravicah in predlog zakona 
o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju 
s stališča »odvetnika paci-
entov«?

»Zastopniki pacientovih 
pravic smo se aktivno vklju-
čili v oba zakona s pripom-
bami in predlogi. Zelo po-
membno se nam zdi, da se 
ohrani in pravilno opredeli 
pravico do drugega mnenja. 
Želimo, da se drugo mne-
nje po novem lahko prido-
bi na vseh ravneh zdravstva, 
torej tudi na primarnem, in 
da v primeru, ko pacient išče 
drugo mnenje, ni najprej ve-
zan samo na tisto zdravstve-
no ustanovo, znotraj katere 
je že bil zdravljen. Zastop-
niki smo poudarili tudi pro-
blem predloga omejevanja 
bolniškega staleža na eno 
leto. Kaj če se zdravstveni 
problem v tem času ne reši? 
Se bo ta problem potem pre-
nesel samo iz sfere zdra-
vstva v sfero sociale? Prav 
tako se nismo strinjali z do-
ločbami v predlogu zakona o 
zdravstvenem varstvu glede 
predvidenega samoplačni-
škega popravljanja medi-
cinskih zapletov, ki so nas-
tali zaradi storitev zunaj jav-
nega zdravstva. Želimo tudi, 
da zakon natančneje opre-
deli standardne in nadstan-
dardne storitve in kdo odlo-
ča o tem. Bojimo se namreč, 
da bo potem tako kot pri 
zobozdravstvenih storitvah, 
kjer moraš približno osem-
deset odstotkov sam financi-
rati, če hočeš, da imaš v redu 
storitve. Zakon naj prav tako 
podrobneje opredeli posto-
pek uveljavljanja garancij-
skih pravic pri zobozdravni-
kih, tu so veliki problemi.«

Vaša pomoč je brezplačna, 
za obisk pri vas pacient ne 
potrebuje zdravstvene iz-
kaznice. Kako pacienti pri-
dejo do vas? 
»Vse več je komuniciranja 
po elektronski pošti. Pa-
cienti pošljejo vprašanja 
in jim odgovorim z neko 
osnovno informacijo. Če je 

zadeva kompleksnejša, se 
dogovorim za srečanje in 
na podlagi tega za naslednji 
korak. Lahko je to še en raz-
govor v zdravstveni ustano-
vi, da zadevo še bolj razjas-
nimo, skušamo na miren 
način rešiti spor. Če paci-
ent s tem ni zadovoljen, mu 
lahko pomagam pri pisanju 
pritožbe ali pa ga zastopam. 
Vedno pa poskušam najprej 
z mediacijo rešiti zadeve, 
tako je formalnih pritožb 
oz. obravnav malo, lani sem 
jih imel dvanajst od skupaj 
okrog štiristo primerov (od 
zahtevnejših telefonskih 
klicev do osebnih razgovo-
rov ...). Število primerov iz 
leta v leto rahlo raste, ver-
jetno nekaj k temu prispe-
va tudi že moja prepoznav-
nost na Gorenjskem.«

Vloga zastopnika je sveto-
valna, ne opravljate standar-
dnih odvetniških storitev.

»Kdo pride tudi zaradi od-
škodnin, ki pa niso stvar za-
kona o pacientovih pravicah, 
ne na prvi ne na drugi stopnji 
pred komisijo za varstvo pa-
cientovih pravic. Na prvi sto-
pnji se odškodnina obravna-
vana samo v smislu, da se po-
vrnejo kakšni neupravičeni 
stroški, zapleti do največ tris-
to evrov. Osnova za odško-
dnino je npr., da se je v po-
stopku na prvi stopnji ugo-
tovilo, da je prišlo do zdrav-
niške napake oz. neprimer-
nega ravnanja. Pacient gre 
na podlagi tega s pritožbo 

na zavarovalnico, ker je vsak 
zdravstveni zavod zavarovan 
proti zdravniškim napakam 
oz. je bila ugotovitev na prvi 
stopnji osnova za tožbo pred 
civilnim sodiščem. Nikakor 
pa ne morem zastopati paci-
enta glede odškodninske tož-
be in višine odškodnine.«

Kakšna je vaša vloga pri za-
stopanju psihiatričnih bol-
nikov?

»V Psihiatrično bolnišnico 
Begunje spremljam pacien-
te kar nekajkrat na leto. Pok-
ličejo me pacienti, ki menijo, 
da so bili neupravičeno zadr-
žani na zaprtem oddelku ali 
pa hospitalizirani. Zgodilo se 
je, da me je pacient poklical in 
prosil, naj ga zastopam, ven-
dar ko se je odločalo, ali bo še 
naprej ostal na zaprtem od-
delku, mene niso pustili zra-
ven. Sodišče o tem odloča, 
tam je že odvetnik, so posebni 
zastopniki pacientovih pra-
vic samo za psihiatrične pri-
mere. Ampak pacienti želijo 
pa mene zraven ... Zastopni-
ki pacientovih pravic in tudi 
v psihiatričnih bolnišnicah 
smo ta problem zaznali širše 
in treba bo razčistiti vlogo nas 
splošnih zastopnikov pacien-
tovih pravic – ali res ne sme-
mo sodelovati v postopkih, ko 
je pacient prisilno hospitalizi-
ran? Na splošno pa s psihia-
tričnimi bolnišnicami dobro 
sodelujemo.«

Katere težave največ zazna-
vate pri mlajši populaciji?

»Veliko problemov je ok-
rog ortodontskega zdravlje-
nja. Na Gorenjskem je malo 
ortodontov, zdravljenje je 
dolgotrajno ... Zaznal sem 
tudi probleme ločenih star-
šev; mama svojega otroka 
ne bi dala cepiti, oče bi ga 
dal. Oba imata seveda ro-
diteljsko pravico in mora-
ta se uglasiti. To so novo-
dobni problemi in v takem 
primeru starše napotim na 
center za socialno delo, če 
se z mojo pomočjo ne mo-
rejo uskladiti.«

Povečuje pa se tudi število 
obiskov pri vas v zvezi z iz-
javo o vnaprejšnji zavrnitvi 
zdravljenja.

»To je izjava, ki jo pod-
pišejo pacient, zdravnik in 
zastopnik pacientovih pra-
vic. Za to izjavo se odloča-
jo predvsem starejši, ki se 
najprej s svojim osebnim 
zdravnikom pogovorijo, ka-
kšnega zdravljenja pacient 
ne dovoljuje (npr. če pri-
de do vzdrževanja njegove-
ga življenja s priključitvijo 
na umetna pljuča brez mož-
nosti ozdravljenja na dol-
gi rok). Zdravnik se mora te 
podpisane izjave držati oz. jo 
mora upoštevati tudi, ko pri-
de do take situacije, ko paci-
ent zaradi napredovale bo-
lezni sam ne more več odlo-
čati. Ko sem začel opravljati 
funkcijo zastopnika pacien-
tovih pravic, sta bili taki izja-
vi dve na leto, lani sem bil so-
podpisnik petnajstim.« 

Zastopa pravice pacientov
Avgust Rebič je šesto leto zastopnik pacientovih pravic za Gorenjsko. Samo lani je obravnaval okrog štiristo primerov, od 
zahtevnejših telefonskih klicev do reševanja zadev v zdravstvenih ustanovah skupaj s pacienti. Pacienti se najpogosteje obrnejo 
nanj po nasvet zaradi domnevno slabe komunikacije zdravstvenega osebja, predolgih čakalnih dob in kršitve pravice do 
seznanitve z zdravstveno dokumentacijo. Rebič je upokojen pravnik, kot zastopnik deluje v prostorih kranjske območne enote 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje v Kranju vsako sredo popoldne in vsak četrtek dopoldne. Več pa v pogovoru z njim ... 

Avgust Rebič / Foto: Tina Dokl

Avgust 
Rebič

»Veliko 
problemov 
je okrog 
ortodontskega 
zdravljenja. Na 
Gorenjskem 
je malo 
ortodontov, 
zdravljenje je 
dolgotrajno ... 
Zaznal sem 
tudi probleme 
ločenih staršev; 
mama svojega 
otroka ne bi 
dala cepiti, oče 
bi ga dal. Oba 
imata seveda 
roditeljsko 
pravico in 
morata se 
uglasiti.«
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Aleš Senožetnik

Damjana Kern iz Cerkelj 
je zaposlena na Centru za 
slovenščino kot drugi in tuji 
jezik na Filozofski fakulteti 
v Ljubljani. Že v diplomski 
nalogi je proučevala učinke 
dvojezične Višje šole za go-
spodarske poklice v Šentja-
kobu v Rožu na obdajajo-
če okolje. Nato je na isti šoli 
dobila službo jezikovne asi-
stentke za slovenščino, kot 
gostujoča profesorica je so-
delovala na celovški univer-
zi, poučevala pa je tudi otro-
ke na ljudski šoli. Na ta na-
čin je imela vseskozi mož-
nost spremljati šolsko si-
tuacijo na avstrijskem Ko-
roškem. Svoje raziskave je 
strnila v doktorski diserta-
ciji z naslovom Ohranjanje 
identitete s poučevanjem 

slovenščine med Slovenci v 
Avstriji, za katero je nedav-
no prejela drugo nagrado na 
natečaju Urada Vlade RS za 
Slovence v zamejstvu in po 
svetu.

V doktorski nalogi je po-
skušala ovrednotiti vlogo, 
ki jo ima učenje slovenšči-
ne pri ohranjanju sloven-
ske identitete, zanimalo jo 
je tudi, kakšni so motivi, ki 
narekujejo vpis k pouku slo-
venščine. »Slovenski jezik 
vsaj pri starejših generacijah 
na zunaj ostaja glavni raz-
poznavni znak, prek katere-
ga posameznik kaže pripa-
dnost slovenstvu, pri mlajši 
generaciji pa to ni več pra-
vilo. Na splošno je sloven-
ščina bolj ali manj situacij-
sko omejena in zreducirana 
na svet zasebnosti. Umika 
se tudi iz pogovorne prakse 

v družinah, med sorodni-
ki in prijatelji. Prag javnosti 
prestopa bolj ali manj sko-
zi delovanje slovenskih or-
ganizacij, društev in manj-
šinskih struktur,« pravi dr. 
Damjana Kern, ki dodaja, 
da so se kulturne, politične 
in pravne razmere na Ko-
roškem v zadnjem obdob-
ju postopoma spremenile 
na bolje. »Sodelovanje med 
deželno vlado in slovenski-
mi organizacijami je na do-
kaj zadovoljivi ravni (manj-
šina pri svojem udejstvova-
nju praviloma ni ovirana, 
dvojezično šolstvo je delež-
no podpore, obstaja medij-
ska ponudba v slovenskem 
jeziku, v avstrijskih me-
dijih niso več prikazovani 
(zgolj) v negativni luči …). 
Nasploh je čutiti, da so se 
otoplili odnosi med večino 

in manjšino, manj je odkri-
tega odpora do Slovencev, 
na slovenščino avstrijski 
sodeželani večinoma gle-
dajo brez negativnih emo-
cij, začela je celo pridobivati 
ugled (število vpisanih k po-
uku slovenščine na primer 
še nikoli ni bilo tako visoko). 
Žal pa kljub vsemu lahko re-
čemo, da slovenščina v jav-
nosti nima mesta, ki bi ji v 
skladu z zakonskimi pred-
pisi kot drugemu deželne-
mu jeziku pripadalo. Samo-
umevna je v okoljih manj-
šinskega delovanja, sicer pa 
v javnosti primanjkuje tako 
prizorišč kot tudi priložnos-
ti za rabo slovenskega jezi-
ka. Slišati jo je na primer, ko 
pelješ otroka v dvojezični vr-
tec ali šolo, ko greš k dvoje-
zični maši, na kavo v sloven-
ski lokal ali ko prideš v stik s 

slovenskimi mediji … Tudi 
na posameznih uradih lah-
ko Slovenci urejajo zadeve v 
slovenščini, če se le ne obo-
tavljajo ali celo bojijo zahte-
vati, kar jim pripada.«

Vseeno Kernova opaža, 
da »se v splošnem jezikov-
na podoba manjšine radi-
kalno spreminja na slabše«. 
Pogovorni jezik med koro-
škimi Slovenci večinoma ni 
več slovenščina. »Učijo se je 
v šoli, peša pa medgeneracij-
ski prenos, malo je rabe med 
družinskimi člani … Slednje 
pa je za ohranjanje jezika iz-
jemnega pomena, saj je brez 
uporabe jezika znotraj dru-
žine težko ohraniti sloven-
ščino kot živ jezik.«

Zanimanje za učenje slo-
venščine pa ni več pogojeno 
zgolj z narodnostno-identi-
tetnimi vzgibi. »V zadnjih 
petnajstih letih delež prijav 
kaže, da je dvojezična po-
nudba na Koroškem spreje-
ta kot dobrodošla alternativa 
enojezičnim avstrijskim šo-
lam. Za vpis na šole se po-
leg tistih iz dvojezičnih dru-
žin odloča tudi veliko takih, 
ki prihajajo iz nemško govo-
rečih družin. Večina prija-
vljenih otrok je takih, ki ne 
doraščajo s slovenskim jezi-
kom v družinskem okolju in 
nimajo neposredne afinitete 
niti do jezika niti do sloven-
ske kulture,« zaključuje Da-
mjana Kern.

Vse manj slovenščine 
med zamejci
Damjana Kern se ukvarja s problematiko ohranjanja slovenskega jezika in identitete med Slovenci v 
Avstriji. Nedavno je za svojo doktorsko disertacijo prejela nagrado Urada Vlade Republike Slovenije za 
Slovence v zamejstvu in po svetu.

Damjana Kern se ukvarja s problematiko ohranjanja 
slovenskega jezika in identitete med Slovenci v Avstriji. 
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Ana Šubic

Si predstavljate, da na 
cesti mimo vas prikoraka-
ta mladeniča z vprego dveh 
volov, ki za seboj vlečeta voz, 
nanj pa sta privezani še kra-
vi? Temu, zelo nenavadne-
mu prizoru za 21. stoletje so 
bili minule dni priča v Škofji 
Loki in Selški dolini.

Na lov za odpravo z volo-
vsko vprego, ki je na poti v 
Francijo, smo se v pone-
deljek odpravili tudi mi in 
jo sredi dneva ujeli ob ces-
ti nekaj kilometrov nad 
Podroštom, ko je že končala 
pot za tisti dan in se utabori-
la na travniku na drugi stra-
ni Zadnje Sore. 

»Ne maram medijske po-
zornosti, na pot se nisem 
odpravil zaradi tega. Tak na-
čin življenja sem izbral, ker 
sem rad v stiku z naravo in 
s svojimi živalmi, srečam pa 
tudi veliko različnih, zani-
mivih ljudi,« nam je v uvo-
du pojasnil mladi Madžar, 
medtem ko je postavljal og-
rajo za svoje živali. Na trav-
niku sta se poleg volov z mo-
gočnim rogovjem pasla kra-
va in tele, opazimo tudi pe-
telina, kmalu nas priteče 

pozdravit še kuža … Kljub 
vsemu se je Madžar, po ime-
nu Balazs, za katerega so 
nam v Železnikih povedali, 
da je zelo prijazen, na kon-
cu le nekoliko razgovoril. 
»Sami se odločite, ali boste 
pisali o meni, se pa bojim, 
da bo nato prišlo še več novi-
narjev. No, saj bomo čez te-
den dni tako ali tako že v Ita-
liji,« je dejal in pojasnil, da 
tako živi že trinajst let, vse 

od svojega 18. leta, ko se je 
po končani srednji šoli na-
mesto na univerzo podal v 
nomadsko življenje. Zgradil 
si je pokrit voz za volovsko 
vprego, pri tem pa se je zgle-
doval po podobnih vozovih, 
kot so jih včasih uporablja-
li na Irskem. Doslej se je z 
njim selil po Madžarski, bil 
je tudi v Karpatih, tokrat pa 
je prvič zunaj svoje rojstne 
države. V Slovenijo je prišel 

pred petimi tedni. Pot ga je 
pripeljala tudi do Kamnika 
in Ljubljane, od tam pa sko-
zi Medvode v Škofjo Loko 
in Selško dolino, od koder 
je že krenil proti Primor-
ski. Končni cilj mu je Fran-
cija. Na vprašanje, kdaj naj 
bi prišel tja, odvrne, da to ni 
važno, da je bistvo pot, in ne 
cilj.

Balazsa na poti sprem-
lja tudi prijatelj, ki se je 

med našim obiskom rav-
no s kolesom odpravil po 
zelišča. Balazs nam zaupa, 
da je vegetarijanec, kruh si 
peče sam, krava jima daje 
mleko … Hrano mu dobri 
ljudje tudi podarijo, občas-
no pa nekaj malega zaslu-
ži, ko komu pomaga pri op-
ravilih. Vse, kar ima, vozi s 
sabo. Voz, preurejen v skro-
mno bivališče, je sicer opre-
mljen tudi z 'gašperčkom', 
zadaj pa ima celo sončni ko-
lektor za proizvodnjo ele-
ktrike. Družbenih omre-
žij ne uporabljata, prisega-
ta namreč na osebni stik. 
Z volovsko vprego sta pov-
sod velika atrakcija, mnogi 
ju fotografirajo in snemajo. 
Balazs z veseljem poklepe-
ta z mimoidočimi, ni pa mu 
všeč, da ga marsikdo, še pre-
den ga ob bežnem postan-
ku uspe pogledati v oči, ta-
koj začne fotografirati s te-
lefonom ali fotoaparatom, 
nato pa odhiti naprej brez 
pravega pozdrava. 

V ponedeljek so od začet-
ka Studena do tabora ob zad-
nji Sori prehodili blizu 15 ki-
lometrov. »Običajno preho-
dimo več, tudi do 20, celo 25 
kilometrov na dan, danes pa 

se je pot ves čas malo vzpe-
njala, tudi temperature so 
že kar visoke. Dolžino poti 
sicer sproti prilagajamo, od-
visno tudi od klanca in vro-
čine,« nam je pojasnil Ba-
lazs. V ponedeljek so se us-
tavili tudi pri studencu pod 
Sušo, domačini so mu pove-
dali, da imajo to vodo mno-
gi za zdravilno. V njej naj bi 
bile zelo močne energije, ki 
blagodejno delujejo na telo, 
po ljudskem izročilu naj bi 
neka slepa deklica po umi-
vanju oči z njo spregledala. 
Z zdravilno vodo izpod Suše 
se je odžejela tudi madžar-
ska odprava in si jo natoči-
la še za s seboj. V torek so 
si nato vzeli prost dan, da so 
nabirali moči za vzpon proti 
Podbrdu. Izvedeli smo tudi, 
da je močnejši in starejši vol, 
ki tehta približno eno tono, 
precej bolj 'priden' in dela-
ven, saj so ga nekoč uporab-
ljali za delo na polju, med-
tem ko je mlajši vol precej 
len in ga mora lastnik ves 
čas priganjati. Pozimi pot 
običajno za dva do tri mese-
ce prekinejo in se utaborijo, 
Balazs pa ta čas poprime za 
kakšno priložnostno delo, 
smo še izvedeli.

Z volovsko vprego do Francije
V Škofji Loki in Selški dolini sta bila v minulih dneh prava atrakcija mlada madžarska nomada, ki z volovsko vprego potujeta proti Franciji.

Mlada Madžara sta na poti proti Franciji potovala tudi skozi Selško dolino. / Foto: Andrej Tarfila
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Aleš Senožetnik

Zemljiški kataster na Slo-
venskem je neizbežno pove-
zan s cesarico Marijo Terezi-
jo. Ta je z reformo davka od 
dohodkov zemljiške poses-
ti, ki ga bolje poznamo pod 
imenom terezijanski kata-
ster, uvedla način pobiranja 
davkov, ki je bil pravičnejši 
do kmetov in obenem učin-
kovitejši pri preprečevanju 
davčnih utaj zemljiških gos-
podov.

Kljub temu pa je bilo slo-
vensko ozemlje prvič pre-
merjeno z merilnimi instru-
menti šele več kot štirideset 
let po smrti cesarice. Zgodo-
vina sodobnega parcelnega 
katastra na Slovenskem se 
je namreč začela pred dves-
to leti, ko je izšel zemljiško-
davčni patent, znan kot fran-
ciscejski kataster, ki je pred-
videval izmero vsake parcele 
s trigonometrično mrežo ge-
odetskih točk, ki so zagotav-
ljale matematično podlago za 
kartiranje in izračun ploščin 
zemljiških parcel. Kataster 
za območje Kranjske in s tem 

tudi Gorenjske je bil izdelan 
med letoma 1823 in 1826.

Kako dobro razvita je bila 
geodetska dejavnost v času 
Avstro-Ogrske, priča tudi 
razstava geodetskih merilnih 
instrumentov, ki so jo odpr-
li v torek na 45. Geodetskem 
dnevu, posvečenem dvesto-
letnici katastra pri nas. »Kata-
ster je bil sicer izdelan z me-
rilno mizico, in ne z instru-
menti. Tudi prva reambula-
cija leta 1896 je bila nareje-
na z merilno mizico. Od tak-
rat dalje pa se uporabljajo te-
odoliti, instrumenti, ki meri-
jo višine in kote,« je pojasnil 
Janez Slak z Geodetske upra-
ve, ki velik del svojega proste-
ga časa namenja zbiranju in 
preučevanju starih geodet-
skih instrumentov. Za priču-
jočo razstavo, ki bo od danes 
naprej na ogled tudi v Mestni 
hiši v Kranju, je zbral več kot 
dvajset naprav od približno 
dvesto, ki so bile v uporabi 
v času nekdanje habsburške 
monarhije. 

Najstarejši razstavljeni te-
odolit je iz leta 1861. Gre 
za napravo, ki jo je izdelalo 

dunajsko podjetje Edwarda 
Krafta, čigar instrumente so 
uporabljali tudi pri projekti-
ranju in trasiranju Sueškega 
prekopa. Bogata zgodovina 
teh pripomočkov, ki so odigra-
li ključno vlogo tudi pri mer-
jenju slovenskih ozemelj, je 
zbrana v monografiji Geodet-
ski instrumenti in oprema na 
Slovenskem, katere avtor je Ja-
nez Slak, fotografije je prispe-
val Boštjan Pucelj, uredil pa jo 
je dr. Joc Triglav.

Če je nekdaj zemlje-
merstvo zahtevalo ogromno 

časa, znanja in natančnosti, 
je tudi na tem področju teh-
nologija delo olajšala. »Z 
napravami GPS na osno-
vi podatkov preračunamo 
koordinato, na kateri stoji-
mo, ter se nato pomakne-
mo do druge točke. Znanje, 
ki so ga morali imeti geodeti 
nekdaj, je moralo biti bistve-
no večje, pa tudi delo je bilo 
veliko bolj zamudno. Da-
nes pa, če te ne zanima, na 
kakšen način sistem deluje, 
lahko zgolj postaviš GPS-
sprejemnik, počakaš nekaj 

sekund, da dobiš podatke in 
se pomakneš naprej,« je še 
dodal Slak.

Prav tehnološki napredek 
in razvoj znanja pa omogo-
čata, da imamo danes sodo-
ben in natančen sistem, ki 
dobro deluje, je prepričan 
Blaž Mozetič, predsednik 
Zveze geodetov Slovenije, 
ki je v sodelovanju z Dru-
štvom geodetov Gorenjske 
tudi organiziralo 45. Geo-
detski dan. »Nekateri podat-
ki v osnovi resda izvirajo iz 
obdobja izpred dveh stoletij, 

vendar so danes pretvorjeni 
v digitalno obliko. Tehnolo-
gija je šla naprej, insturmen-
tarij se vseskozi posodab-
lja in tako je tudi vsaka na-
slednja meritev natančnej-
ša, vsaka baza podatkov bolj-
ša, kot je bila nekoč. Zemlji-
ški kataster je nikoli konča-
na zgodba, ki se stalno poso-
dablja. Konec koncev gre za 
zgodovinsko meritev, ki be-
leži zgodovino parcel – in 
ravno to je njen čar,« je zak-
ljučil predsednik Zveze geo-
detov Slovenije.

Dvesto let zemljiškega katastra
Petinštirideseti Geodetski dan v organizaciji Zveze geodetov Slovenije in Društva geodetov Gorenjske je bil posvečen dvestoletnici katastra na Slovenskem. 
Ob tej priložnosti so odprli razstavo geodetskih instrumentov, izšla pa je tudi monografija Geodetski instrumenti in oprema na Slovenskem.

Ob dvestoletnici zemljiškega katastra so pripravili tudi 
razstavo starih geodetskih instrumentov.

Razstavo je pripravil Janez Slak, tudi avtor knjige Geodetski 
instrumenti in oprema na Slovenskem.

Danica Zavrl Žlebir

Od leta 1985, ko je štelo 
rekordnih 1608 članov, si-
cer ni več tako množično, še 
vedno pa je z blizu devetsto 
člani tretje največje na Go-
renjskem in peto v Slove-
niji. Planinstvo na Sloven-
skem se je kot prostovoljna 
oblika združevanja ljubite-
ljev gora rodilo v letu 1893 
z ustanovitvijo Slovenskega 
planinskega društva, ki mu 
je kmalu sledilo ustavljanje 
podružnic, med katerimi je 
tudi predhodnica Planin-
skega društva Škofja Loka, 
leta 1907 ustanovljena po-
družnica v Selcih za teda-
nji škofjeloški sodni okraj. 
Sedež podružnice se je leta 
1929 preselil v Škofjo Loko, 
po vojni pa je društvo dobi-
lo svoje sedanje ime. Danes 
društvo organizira in vodi 
planinske izlete, usposablja 
za varno hojo v gore, skrbi za 
planinske poti in ohranjanje 
gorske narave, upravlja dve 
planinski koči, na Lubniku 
in Blegošu. Zvesti obisko-
valci obeh koč so združeni 

v klub Lubnikarjev in Blego-
ških korenin in imajo do teh 
dveh škofjeloških vrhov prav 
poseben odnos. Med član-
stvom je že vsa leta tretjina 
mladih, ki se v planince za-
čenjajo razvijati v planinskih 
krožkih treh škofjeloških 
osnovnih šol. Ena od poseb-
nosti društva je tudi planin-
ska skupina društva Projekt 

Človek, ki se ukvarja s po-
močjo bivšim odvisnikom. 
S pohodništvom želijo tem 
ljudem približati naravo in 
jih spodbuditi h koristnemu 
preživljanju prostega časa. 
Med planinskim članstvom 
je tudi precej upokojencev, 
najstarejši član šteje 92 let, 
smo slišali na nedavni pri-
reditvi ob visokem jubileju 

Planinskega društva Škofja 
Loka, ki je ob tej priložnosti 
prejelo tudi jubilejno listino. 
Sedanjemu predsedniku Ja-
nezu Pintarju sta jo izročila 
predsednik Planinske zveze 
Slovenije Bojan Rotovnik in 
predsednik Meddruštvene-
ga odbora planinskih dru-
štev za Gorenjsko Fran-
ce Benedik. V 110-letnem 

obdobju delovanja škofjelo-
škega planinskega društva 
se je zvrstilo trinajst predse-
dnikov (ali v začetku načel-
nikov), prvi je takrat še po-
družnico v Selcih vodil An-
ton Pfajfar. Janez Pintar ga 
vodi od leta 2015, ko je pred-
sedniško mesto prevzel od 
Jožeta Stanonika, ki je bil 
predsednik trideset let.

Za Planinsko društvo 
Škofja Loka je to leto torej 
nadvse praznično. Proslavi-
li so ga z osrednjo prireditvi-
jo v Sokolskem domu, še dve 
praznovanji obljubljajo pla-
nincem v obeh kočah, izda-
li pa so tudi jubilejno brošu-
ro, v kateri beremo o obse-
žni dejavnosti društva. Be-
remo pa tudi o mejnikih od 
leta 1907 do 2017. Med opa-
znejše sodi odprtje Krekove 
koče na Ratitovcu leta 1925, 
odprtje prve koče na Lubni-
ku 1932, ki je bila med voj-
no požgana in nato ponovno 
zgrajena in odprta kot Dom 
na Lubniku leta 1953. V šol-
skem letu 1972/73 je bil na 
Osnovni šoli Peter Kavčič 
(danes Osnovna šola Škofja 

Loka Mesto) ustanovljen 
prvi planinski krožek, ki so 
mu sledili še krožki na šolah 
Cvetka Golarja in Ivana Gro-
harja. Mladi planinci iz vseh 
treh šol so bili tudi nosilci 
programa slavnostne prire-
ditve. Leta 1973 so odprli Lo-
ško planinsko pot, leta 1976 
je bil v društvu ustanovljen 
alpinistični odsek, leta 1978 
pa postaja Gorske reševalne 
službe, ki je leta 2006 posta-
la samostojno društvo. Leta 
1977 so odprli kočo na Ble-
gošu. Leta 2015 je bil osno-
van turnokolesarski odsek. 
Knjižica 110 let Planinske-
ga društva Škofja Loka niza 
tudi dogodke, povezane z 
obnovitvenimi deli v obeh 
kočah, lani so denimo zače-
li pripravljati idejno zasno-
vo obnove koče na Blegošu. 
Za vsemi temi dejanji pa so 
ljudje: planinci, gorski vod-
niki, reševalci, markacisti, 
varuhi narave, mentorji pla-
ninskih krožkov ... skratka 
prostovoljci, ki so se jim z 
zlatimi, srebrnimi, bronas-
timi in posebnimi priznanji 
zahvalili ob jubileju.

Pot loška vas v planine kliče
... skoz grebene in skoz griče, iz Škofje Loke, mesteca, vas, ljubitelje gora. Tako se začenja pesem škofjeloških planincev, katerih društvo letos proslavlja 
110-letnico in je ne le eno najstarejših, temveč tudi eno najbolj množičnih in aktivnih na Slovenskem.

Med škofjeloškimi planinci je tretjina mladih, članov planinskih društev na loških osnovnih 
šolah, ki so bili tudi glavni junaki prireditve ob jubileju. / Foto: Andrej Tarfila  
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Janez Jalen in Marija Udarjena z Ljubnega
Na Rodinah pri Žirovnici 

se je 26. maja 1891 rodil slo-
venski pisatelj in duhovnik 
Janez Jalen. Bil je najmlajši 
od desetih otrok. Najbolj je 
ostal v spominu po trilogiji 
Bobri in tudi kot avtor scena-
rija za prvi slovenski igrani 
film Triglavske strmine re-
žiserja Metoda Badjure. Bo-
goslovje je končal leta 1915 v 
Ljubljani, nato je služboval v 
več krajih po Sloveniji. Upo-
kojil se je leta 1933. Po kon-
cu druge vojne se je ponovno 
aktiviral v duhovniški službi 
in leta 1959 prevzel župnijo 
Ljubno na Gorenjskem, kjer 
je 21. aprila 1966 umrl.

Ko se peljemo po avtocesti 
proti Bledu, zagledamo nad 
predorom vasico Ljubno. 
Malo ljudi, ki danes po cesti 
potujejo tod mimo, ve, da je 
bila nekoč v romarski cerkvi 
Marije Udarjene v Ljubnem 
božja pot, ki jo je zasenčilo 

šele brezjansko svetišče v 
soseščini. Zgodbo in priče-
vanja ljudi, ki so to dožive-
li, je po pripovedovanju za-
pisal kaplan Sebastijan Po-
gačar, ki je pastiroval v Ljub-
nem v letih od 1755 do 1762. 

Leta 1692 so obnavljali 
cerkvico sv. Lovrenca v Ljub-
nem, v kateri je bil tudi kip 
Marije Pomočnice. Pri delu 
je pomagal tudi zidar Gre-
gor Eržen, ki je imel dekle z 
imenom Marija. Ko je hodil 
mimo Marijinega kipa, je re-
kel, da ima nebeška mati si-
cer lepe oči, a da ima njego-
va Marija še lepše. Ker se mu 
je zazdelo, da mu je Marijin 
kip odkimal, ga je to tako raz-
jezilo, da je s kladivom uda-
ril Marijin kip v sence. Iz 
poškodovanega kipa je za-
čela teči kri. Ženske so zače-
le brisati kri, vendar je niso 
mogle ustaviti.  Tedanji žu-
pnik v  Podbrezjah, kamor 

je takrat spadalo Ljubno, 
Adam Gregor Engelman, 
je poklical podobarja, ki naj 
bi udarjeno mesto na Mari-
jinem kipu popravil in pre-
barval. Toda zaman. Rane 
ni bilo mogoče popraviti. 
Govorice še sedaj povedo, 
da so v cerkvi pod Marijinim 
kipom pokopane ženske, ki 
so zaman poskušale ustavi-
ti krvavenje. 

Zidarju Erženu si ni upal 
nihče dati odveze za storje-
no dejanje, zato se je odpra-
vil na spokorno romanje 
v Rim. Po dveh letih se je 
vrnil, pokleknil pred Mari-
jo in jo prosil odpuščanja. 
Zdelo se mu je, da se mu 
je v znamenje odpuščanja 
nasmehnila. Zidar je začel 
ljudi spodbujati k Marijine-
mu čaščenju. Umrl v Kam-
ni Gorici leta 1694. Še dolgo 
so pripovedovali o nenava-
dnih stvareh, na primer, da 

so v cerkvi v Ljubnem zvo-
novi sami zvonili, da so se 
vse sveče v cerkvi pri Mari-
ji same prižgale ... Posebno 
ob sobotah so ljudje vide-
li Marijino cerkev slovesno 

razsvetljeno. Dogodek je 
med drugimi opisal tudi Ja-
nez Jalen v povesti Tri za-
obljube. Romanje k Mari-
ji Udarjeni še vedno ni pov-
sem zamrlo.

Zanimivi Gorenjci in dogodki tedna iz dežele Kranjske:
   V Mojstrani se je 25. 5. 1924 rodil smučarski  

skakalec Janez Polda. 
   V Bistrici pri Tržiču se je 27. 5. 1920 rodil slikar, 

grafik Vito Globočnik. 
   Dne 27. 5. 1919 je prišla v Pariz slovenska delega-

cija, v kateri so bili predsednik deželne vlade dr. 
Janko Brejc (rojen na Brezjah pri Tržiču), ljubljan-
ski škof Jeglič, liberalna politika dr. Karel Triller 
in Vladimir Ravnikar ter socialista Albin Prepeluh 
in Rudolf Golouh, da bi spremenili sklep o plebi-
scitu na Koroškem. Petega junija jih je sprejel tudi 
predsednik ZDA  Woodrow Wilson, vendar sklepa 
o plebiscitu niso spremenili.

   V Bohinjski Bistrici se je 28. 5. 1895 rodil pianist in 
pedagog Anton Ravnik.

Peter Colnar

»Zabadal je vame toliko 
časa, da mu je prišlo. Potem 
sem mu ga morala polizati 
in ga pripraviti do tega, da 
mu je še enkrat stal pokon-
ci. Ko je tretjič ali četrtič kon-
čal, me je začel tepsti. Bil je 
kot podivjana žival. A sem 
bila že v nezavesti, pa se ne 
spominjam dobro, kaj točno 
se je še dogajalo. Ko je videl, 
da se ne odzivam, se je ustra-
šil in poklical rešilni avto …«

Medtem ko mi Romana 
pripoveduje svojo zgodbo, 
držim v roki Zapisnik o spre-
jemu ustne ovadbe oziroma 
predloga za pregon. Romana 
mi omeni, da je bil še policist, 
ki jo je po službeni dolžnosti 
poslušal, bel kot stena. Četu-
di so bila njegova ušesa vsega 
navajena, se mu je Romana v 
dno srca zasmilila.

»Nejc je zelo hitro z mene 
počistil spermo, reševal-
cem pa se je zlagal, da me je 
takšno našel, ko se je iz služ-
be (kakšne službe?!) vrnil 
domov. Na Kliničnem cen-
tru je bil ravno takrat dežu-
ren zdravnik Marko, moj 
daljni sorodnik. Kasneje mi 
je povedal, da je mislil, da ga 
bo kap, ko me je zagledal. Če 
bi bil kdo drug v sprejemni 
ambulanti, bi si še upala po-
vedati resnico, njemu je pa 
nisem. Bilo me je groza, kaj 
bi bilo, če bi izvedeli soro-
dniki, moji starši … Zlagala 
sem se mu, da so me napad-
li trije moški, mi ukradli de-
narnico ter me za povrh še 
natepli. Po očeh sem mu vi-
dela, da mi ne verjame. Nejc 
je vztrajal, da me naslednji 
dan odpelje domov, češ da 
mi nič ni, pa ga je Marko za-
vrnil. Na pregledu so ugoto-
vili več zastaranih zlomov 
reber, podplutbe na hrbtu, 
trebuhu. Imela sem raztr-
gano nožnico. V lasišču so 
bile zaplate brez enega sa-
mega lasu. Na smrt me je 
bilo strah za Marino, zato 
sem, četudi nebogljena, si-
lila domov. Nejc me je vsak 
dan obiskoval, me držal za 
roko, prinašal sestram slad-
karije, kremšnite, rože, tako 
da sem potem od jutra do 
večera poslušala, kako kra-
snega moža imam. V času, 
ko sem ležala v bolnišnici, je 
obiskal tudi moje starše in 

se pred njimi zjokal, ko jima 
je pripovedoval, kakšno kur-
bo ima za ženo. Ko je odha-
jal, mu je oče naročil, naj mi 
pove, da so mi vrata doma 
zaprta. Takšni, kot menda 
sem, se mi z mamo odpove-
dujeta. 

Konec leta je moral Nejc 
nujno v Bosno. Slutila sem, 
da se s še nekaj prijatelji 
ukvarja s sumljivimi posli. 
Nekje je pač moral dobivati 
denar, ker sva bila oba neza-
poslena in na socialni pod-
pori, on pa je živel na veli-
ki nogi. Grizlo ga je edino-
le to, da me tri dni ne bo mo-
gel imeti na očeh. Pa se je 
domislil peklenskega načr-
ta: Marino je odpeljal k mo-
jim staršem ter jim natvezil, 
da sem ves čas pijana, da mi 
ne more zaupati otroka, ko 
gre na službeno pot. Nekdo 
mu je prinesel policijske li-
sice. Priklenil me je ob drog 
v kuhinji, veriga je bila dol-
ga le toliko, da sem lahko šla 
do mize in do nočne posode 
– več pa ne. ''Za psico je še 
to predobro!'' se je zasmejal, 
preden je za seboj zaklenil 
vrata. Prejšnji večer pa mi je 
zagrozil, da se bo dal pofukat 
vsem bosanskim kurbam in 
me bo potem doma prisilil, 
da bom ''bosanski drek'' po-
lizala z njega. Nisem se upi-
rala. Bila sem brez življenja, 
prazna. V glavi so mi odme-
vale mamine besede, da je za 
vse, kar je v hiši narobe, kriva 

ženska. ''Mama že ve,'' sem 
si rekla, vendar iz mojih oči 
ni spolzela niti solza.

Ker mi ni pustil nobene 
hrane, še vode ne, sem bila že 
do večera dehidrirana, tako 
da je bila tudi nočna posoda 
na pol prazna. Začela sem se 
tresti kot šiba na vodi, ko nek-
do pozvoni pri vhodnih vra-
tih. Nikoli nisva dobivala obi-
skov, že misel, da bi bil obi-
skovalec moški, pa da bi ga 
slučajno opazil kdo od sose-
dov in kaj nepremišljenega 
zinil Nejcu, ko bi se vrnil do-
mov, mi je povzročila takšen 
strah, da vam ne znam opisa-
ti. ''Ni me doma, pustite me 
pri miru!'' sem nazadnje zak-
licala, ker zvonjenje ni in ni 
hotelo ponehati. Čez nekaj 
časa sem na stopnicah zas-
lišala še več glasnih korakov 
in potem nekdo z vso močjo 
vdre skozi železna in okova-
na vrata, za katera je Nejc tr-
dil, da ga ni junaka, ki bi jih 
premagal. Na pragu je stal 
Marko, ki se je že deset dni 
trudil, da bi mi sporočil, da 
moram na dodatne preiska-
ve zaradi kronične slabokrv-
nosti, pa je zmeraj naletel na 
tisoč in en Nejčev izgovor, da 
me ni doma, da sem na mor-
ju in podobno. 

Gasilci, ki so bili z njim, so 
fotografirali kraj zločina, tudi 
mene, saj sem bila v usmilje-
nja vrednem stanju, tehtala 
sem komaj 46 kilogramov. 
Markova žena se je odpeljala 

k mojim staršem po Marino, 
a ji je sploh niso hoteli dati! 
Trdili so, da sem pokvarjena 
umazana kurba, ki ne spoštu-
je čudovitega moža, kakršne-
ga ima. Šele po dolgem pre-
rekanju so se vdali. Moj lastni 
oče pa je nemudoma poklical 
Nejca na mobilni telefon ter 
mu povedal, kaj se je zgodilo. 
A je bil Nejc dovolj pameten, 
da je vedel, da naredi bolje, 
če se še nekaj časa potuhne v 
Bosni. Vrnila sta se le njego-
va pajdaša, ki so ju zaradi po-
sedovanja orožja zaprli.

Leto dni sva bili z Marino 
v varni hiši. To je bilo zame 
najtežje obdobje v življenju, 
saj sem noč in dan ''pogreša-
la'' udarce, kričanje, zmerja-
nje, nasilne spolne odnose. 
Center za socialno delo mi 
je našel drugo stanovanje, 
ponovno sem se zaposlila v 
enem od Domov za starejše. 
Priznam, nisem se znašla, 
begala sem sem in tja, bila 
sem preveč zaščitniška do 
Marine. Dušo mi je okupiral 
paničen strah, ves čas sem 
morala imeti pri sebi pomir-
jevalne tablete, ker če sem jih 
pozabila doma, sem bila kot 
ohromljena. Nejc je dosegel, 
da ga je Marina obiskovala 
dvakrat mesečno. Silil jo je, 
da je njegovo novo ženo kli-
cala mamica. O meni ji je go-
voril strašne stvari. Otrok je 
bil vedno bolj zmešan, pos-
tala je nasilna do sošolcev, 
sebe. Četudi je sprva kazalo, 
da bo odličnjakinja, je začela 
dobivati slabe ocene. Sodu pa 
je izbilo dno, ko je učitelju fi-
zike in matematike napisala 
zelo nespodobno pismo in se 
pod njim celo podpisala. Šele 
takrat so se prebudile ustre-
zne šolske službe in začele 

ukrepati. Marina je povedala, 
da jo ati sili, da skupaj z njim 
gleda ''grde'' filme, ''mami-
ca'' pa sedi zraven in se jima 
smeji. Nejc je moral priti na 
zagovor. In kaj se je zgodilo? 
Spet je vse ženske, ki so ga 
pričakale, s svojim šarmom 
ovil okoli prsta. Z Marino sva 
imeli veliko srečo, da ni ob-
veljalo: kakršna mati, takšna 
hči. Spet je bil Marko tisti, ki 
je dotičnim gospem vrgel na 
mizo številne dokaze, ki so 
razkrivali, da je bil Nejc na-
silen tudi do pastorke, ki so 
jo ''mamici'' odvzeli in dali v 
rejo. Trenutki, ki sem jih tak-
rat preživljala, so bili za mojo 
krhko dušo preveč. V tem, da 
bi me še naprej tlačili in po-
niževali, nisem videla nobe-
nega smisla več. Vse mi je šlo 
narobe, vse, kar sem posku-
šala zgraditi, so mi podrli, re-
koč, da sem ničvredna, da la-
žem. Da sem slaba mama. 
Nikomur ne privoščim, da 
bi bil takrat v moji koži. Kri-
vice, ki sem jih doživljala, so 
bile prehude.«

A se je po poskusu samo-
mora pobrala. S pomočjo te-
rapevtske skupine se je pos-
tavila na noge. Z domači-
mi še zmeraj nima stikov, 
ker starša – kako neverjetno 
– raje verjameta Nejcu kot 
njej. Danes skrbi že za vnu-
ka, z Marino in njeno dru-
žinico živi skupaj, pod eno 
streho. Z Nejcem nima no-
benih stikov več. Za vse na-
silje, ki ji ga je povzročil, je 
dobil tri mesece pogojno in 
prepoved približevanja. 

»Tako da veste, koliko je 
v tej državi vredno življenje 
ene ženske,« je Romana še 
dodala na koncu.

(Konec)

Romana (1963), 2. del

Želela je tudi umreti
Milena Miklavčič

usode
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Razgledi

Alenka Bole Vrabec

Ko se spomladi odpravi-
mo k prijateljem v Renče na 
frtaljo z divjimi šparglji, me 
vedno pričaka šop srčnega 
zelja, že posajenega v gli-
nast lonec. Srčno zelje pra-
vijo v Renčah melisi. Tok-
rat me je pričakala poleg 
srčnega zelja še knjiga Po  
ri nškuo – renške nareč-
ne besede, prispevki za slo-
var, ki je izšla 2016 pod mo-
tom Mirana Pahorja: 'Spoš-
tujmo slovenski knjižni je-
zik in domačo, narečno go-
vorico, ker nas združujeta v 
lepoti skupnega in poseb-
nega.' Ko sem prebirala Po  
ri nškuo (govorica Primor-
ske mi ni neznana), so mi 
v ušesih zazvenele še melo-
dije Iztoka Mlakarja. Knjiga 
je nastala v okviru projekta 

Zakladi domačega kraja in 
je razdeljena na več pogla-
vij. V tistem Domače dob-
rote – mórčku mórčku 
(malo, zelo malo) sem naš-
la kup zanimivih nezna-
nih izrazov za sadeže in 
jedi in za šalo povabila pri-
jatelje na nedeljsko kosilo 
s šoštančljuovo (hranljivo) 
vsebino: f rtalja s šparga-
mi (frtalja s šparglji), kúh-
nja (enolončnica, mineštra 
s prašičjim mesom, rebrci 
ali kostmi), rošto s pečuláta 
(puranja pečenka), ri got, 
rus (rdeči radič), smúkvic
s z dželati (jagode s slado-
ledom), k fié černuo (črna, 
prava kava). Obed je bil ve-
sel, nihče ni bil špúrgljouc 
– izbirčnež. 

Kolač z jagodami  
in meliso

Zanj potrebujemo: za te-
sto: 130 g masla, 190 g bele 
moke, 80 g sladkorja v prahu, 
1 vanilin, 30 g zmletih man-
dljev, 1 jajce; za nadev: 30 g ja-
godne marmelade, 1 l mleka, 
2 zavojčka vaniljevega pudin-
ga (skupaj 76 gramov), 100 g 
sladkorja, 1 strok vanilje; mas-
lo za pekač, 500 g jagod, 2 pesti 
melise, sladkorne kroglice po 
okusu, fižol za slepo peko, ni-
zek model 30 x 20 cm ali okro-
gel model z nakodranim ro-
bom in premerom 28 cm.

Maslo zrežemo na drob-
ne koščke, ga hitro zgnete-
mo z moko, sladkorjem, va-
nilinom, mandlji in jajcem 
v gladko testo, ga zavijemo v 
folijo in damo za 1 uro v hla-
dilnik. Testo na pomokani 

površini razvaljamo na 3 mm 
debelo. Damo ga v z maslom 
namaščen pekač, ga ob robu 
potegnemo navzgor in ga z 
vilicami pritisnemo na obod 
pekača. Odvečno testo obre-
žemo. Pol lističev splaknje-
ne in osušene melise drob-
no sesekljamo, drugo pusti-
mo za okras. 

Pečico segrejemo na 180°. 
Testo v pekaču nekajkrat 
prebodemo z vilicami. Prek-
rijemo ga s papirjem za peko 
in nanj posujemo suh fižol 
ali lečo za slepo peko. Peče-
mo na srednji rešetki 20–25 
minut. Nato odstranimo fi-
žol/lečo in papir za peko. 
Pečemo še 5 minut. Enako-
merno namažemo z jagod-
no marmelado in ohladimo. 

V 100 ml mleka raztopi-
mo prašek za puding. Pre-
ostalo mleko s sladkorjem 
in spraskano sredico vani-
ljevega stroka zavremo, do-
damo puding in mešamo 3 
minute. Dodamo seseklja-
no meliso. Puding v posodi 
damo v ledeno vodo, da se 
malo ohladi, ga namažemo 
na testeno podlago, zgladi-
mo in damo pekač za 3 ure 
v hladilnik. 

Jagode narežemo na listi-
če, preostalim lističem me-
lise odstranimo peclje in 
jih drobno narežemo – ne-
kaj celih pustimo za okras. 
Jagodne lističe in narezano 
meliso enakomerno raztro-
simo po kolaču in ga po že-
lji še potresemo z rdečimi ali 
belimi sladkornimi krogli-
cami. Sladico damo na mizo 
v pekaču. 

Pa dober tek! 

Srčno zelje

mizica,
pogrni se

Vaš razgled

Miha Naglič

»Ko se leta I978 nisem 
mogla odločiti, ali naj grem 
na potovanje po Mehiki ali pa 
h guruju v Indijo, sem vrgla 
I Ching. Odgovor je bil, da 
bom, kamorkoli bom šla, sre-
čala mojstra. Šla sem v Me-
hiko, 6. januarja 1979 spo-
znala Tomaža Šalamuna in 
se 11. aprila istega leta poro-
čila v Ljubljani. Življenje se 
mi je radikalno spremenilo. 
Če pogledam nazaj, vidim, 
da je bila na delu tako moč-
na Usoda, da nisva imela dru-
ge izbire, kot da jo sprejmeva. 
Pravzaprav sem šla v Mehiko 
spoznat ameriškega bratran-
ca v drugem kolenu, in ker ta 
ni bil navdušen nad mojim 
itinerarjem, mi je Taja Brejc 
rekla, naj pišem Tomažu, s 
katerim sem v Sloveniji sicer 

enkrat govorila, zares pa se 
nisva poznala. Napisala sem 
mu pismo, preostalo pa je za-
pisano v Baladi za Metko Kra-
šovec (na strani 44). Od prve-
ga srečanja pa do Tomaževe 
smrti je bilo življenje z njim 
ves čas intenzivno in zanimi-
vo, polno čudežnih dogodkov, 
včasih tudi dram. Kakor sva si 
bila po temperamentu različ-
na – on notorični optimist, ki 
ga je zlahka odnašalo, jaz ve-
liko bolj trdno na tleh, sva si 
bila v bistvenih rečeh zelo po-
dobna in globoko povezana. 
Velikokrat mi je rekel, da brez 
mene ne bi mogel tako divje 
živeti, kot je. Jaz sem bila zanj 
varen pristan, kjer se je spo-
čil, on pa zame okno v svet. 
/ Kakšen je bil Tomaž? Pri-
jazen, aristokratski, pozoren 
do vsega in vseh, neustrašen, 
agresivno optimističen, s tisto 

posebno vrsto inteligence, ko 
je s par besedami zadel bistvo, 
ki je bilo drugim skrito, noro 
zaljubljen v poezijo in poten-
cialne mlade genije, ki jih je 
odkrival po tekočem traku, 
tudi naporen, ker je mislil, 
da se bodo vsi veselili njego-
vih uspehov, kot se je on vese-
lil uspehov drugih. Ena njego-
vih značilnosti je bilo tudi po-
vezovanje ljudi. Delil je z vse-
mi vse svoje stike, vse dosto-
pe do ljudi, kolonij in založb, 
spodbujal pesnike, da se pre-
vajajo in pošiljajo pesmi v re-
vije po svetu. Povedal jim je 
tudi, kako se to dela, jim nosil 
ameriške znamke in jim pos-
redoval naslove revij. Za Slo-
venijo je bil prevelik in prena-
poren in prava sreča je bila, da 
ga je svet sprejel s tako odpr-
timi rokami. V Sloveniji bi se 
zadušil.« (Str. 137–138)

Tako lepe in močne knjige, 
kot je ta, so redke. Saj sta močna 
tudi avtorja: Metka Krašovec in 
Tomaž Šalamun, pesnik in sli-
karka. Gornji navedek je iz nje-
ne spremne besede, knjiga pa 
je »presečna množica« obeh 

opusov, njegovih pesmi in nje-
nih risb. Mnoge od Tomaže-
vih pesmi so bile napisane kot 

pisma Metki, tudi njene risbe 
so »v korespondenci« z njego-
vimi verzi. V šepetanju.

Nove knjige (383)

Šepetanje

Metka Krašovec in Tomaž Šalamun, Šepetanje, 
Mladinska knjiga, Ljubljana, 2017, 144 strani

Najprestižnejši avtomobilistični šport ima mnogo ljubiteljev tudi pri nas. Dirkališča v sosednji 
Avstriji privabljajo številne adrenalina željne voznike, ki lahko tam izživijo svoje sanje. 
Ob vedno strožjih kaznih in ukrepih za prehitro vožnjo, ki so z vidika varnosti na cestah 
povsem upravičene, se zato marsikomu zdi obisk dirkališča edina prava možnost za preizkus 
jeklenega konjička – preveč pa jih žal to še vedno počne na cestah. S. L. / Foto: Primož Pičulin

Kranjski rovi, zaklonišče iz druge svetovne vojne pod starim delom mesta, so dandanes 
prevzeli muzejsko in prireditveno vlogo – osvetljujejo zgodovinski spomin, obenem 
pa ohranjajo kulturno-družabno noto. Svoje aktivnosti so v rovih predstavili tudi člani 
Jamarskega društva Carnium Kranj, ki se ukvarjajo z raziskovanjem in dokumentiranjem, 
zelo pomembna pa je tudi njihova ekološka dimenzija. S. L. / Foto: Matic Zorman



Alenka Brun

K
onec prejšnjega 
te  dna ste si lah-
ko v Eko resortu 
pod Ve liko plani-
no ogle dali zanimi-

ve starodobne jeklene kon-
jičke, v soboto pa sta Eko 
resort in Kotiček cvetja in 
petja iz Kamnika organizira-
la še sanjsko poroko, ki jo je 
izbrani par dejansko doživ-
ljal kot svoj sanjski dan, čep-
rav jima je ponagajalo vre-
me. Tako sta si večno zve-
stobo obljubila David Tri-
ller in Sonja Meglič doma iz 
Leš pod Dobrčo. Skupaj sta 
že kar lepo število let, ima-
ta tudi dva sinova: starejši 
je Tim, mlajši Staš. Par se 
je sicer nameraval poročiti 
letos junija, a ker so ju izbra-
li za sanjsko poroko, družbo 
pa so jima delali še starodob-
niki, sta v zakonskem stanu 
pristala malce prej. 

Zelena lokacija, okolje Eko 
resorta pod Veliko planino, 

je bila všeč obema, še zlasti 
je na prvi pogled navdušila 
nevesto. Zadovoljna sta bila 
tudi s celotnim potekom in 
organizacijo poroke: popol-
dne sta se najprej poročila 
cerkveno v kapelici sv. Krišto-
fa, potem civilno na pomolu 

v Eko resortu, zabava pa se 
je v družbi svatov nadaljeva-
la v restavraciji Park v Dom-
žalah.

Slovenske železnice pa so 
v torek povabile na poroku 
na vlaku, ki so jo organizi-
rale skupaj s Srednjo šolo za 

gostinstvo in turizem Mari-
bor, katere dijaki so ob tej 
priložnosti opravljali tudi 
svojo maturitetno nalogo. 
Pripravili so animacijo in 
izvrstno pogostitev. Poročni 
obred so tokrat na vlaku pri-
pravili prvič.

V NARAVI ALI NA VLAKU?
V soboto sta se v Eko resortu pod Veliko planino poročila David in Sonja, v torek pa Natalija in Tomaž – 
in to na vlaku. Sanjsko, izvirno in romantično.

Sonja in David Triller sta »pregnala« dež, a z rižem in cvetličnimi listi so ju zasuli svatje.

Zakonca Triller v družbi sinov Natalija Karlatec Čeč in Tomaž Čeč 

Natalija Karlatec je Ljub-
ljančanka, Tomaž Čeč priha-
ja iz Velikih Lašč. Živita v Lju-
bljani, kjer sta se tudi spoz-
nala. Par si je poroko zamis-
lil kot zanimiv preplet tradi-
cije in pustolovščine, predv-
sem pa z veliko bero roman-

tike. Natalija in Tomaž sta se 
sicer poročila na Ljubljan-
skem gradu, v sebi pa gojila 
veliko željo po posebni poro-
ki. In potem sta slišala, da pri-
pravljajo projekt poroke na 
vlaku. Beseda je dala bese-
do in sedaj že zakonca Kar-
latec Čeč sta obnovila zaob-
ljubo na vlaku, ki je v torek 

v dopoldanskih urah odpe-
ljal iz Maribora, v Ljublja-
no pa prispel okoli pol tret-
je popoldne, kjer so razpo-
loženima in nasmejanima 

mladoporočencema na pero-
nu ob tiru 12 pripravili tudi  
živahen poročni sprejem. 

Za trinadstropno torto je 
poskrbel znani slaščičar-
ski mojster Gorazd Potoč-
nik iz Sladkozvočja, pozna-
mo pa ga tudi z malih zaslo-

nov. Zamislil si je retro videz 
z okusi, ki so v ustih kar eks-
plodirali, čuti pa so po prvem 
grižljaju kričali po še. Par je 
nagovoril tudi direktor pot-
niškega prometa Slovenskih 
železnic Boštjan Koren. 

Poročna dogodivščina se 
je začela že s šrango v Mari-
boru in se končala z meta-

njem nevestinega šopka na 
peronu v Ljubljani, ves čas 
pa so za glasbeno in pev-
sko spremljavo skrbeli člani 
zasedbe Kranjci. 

Natalijo in Tomaža je v Ljubljani na peronu pričakala čisto 
prava poročna torta.

Zasedba Kranjci

Mojster sladkih okusov Gorazd Potočnik
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sudoku_LAZJI_17_42
NALOGA

9 6
1 4
2 9 8 6 7

1 5 6 8 9
9 5 4

3 7 9 1 5
6 2 3 7 9
4 2

7 8

sudoku_LAZJI_17_42

REŠITEV

9 7 3 1 2 4 5 8 6
6 8 1 5 7 3 4 9 2
4 5 2 9 8 6 7 3 1
1 4 5 3 6 2 8 7 9
2 9 8 7 5 1 6 4 3
3 6 7 4 9 8 1 2 5
8 1 6 2 3 7 9 5 4
5 3 4 8 1 9 2 6 7
7 2 9 6 4 5 3 1 8

LAŽJI 
SUDOKU

sudoku_TEŽJI_17_42
NALOGA

8 4 2 3 1
1 8
6 9 3

1
1 3 5 7 2

2
4 6 7

8 1
5 7 3 6 4

sudoku_TEŽJI_17_42

REŠITEV

8 7 5 4 2 3 6 1 9
1 3 4 8 6 9 5 7 2
6 9 2 5 7 1 8 4 3
5 2 8 1 9 7 4 3 6
9 1 3 6 5 4 7 2 8
7 4 6 3 8 2 1 9 5
4 8 9 2 1 5 3 6 7
3 6 7 9 4 8 2 5 1
2 5 1 7 3 6 9 8 4

Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Pripravila P. F.                        

Rešitev:

sudoku_LAZJI_17_42
NALOGA

96
14
29867

15689
954

37915
62379
42

78

sudoku_LAZJI_17_42

REŠITEV

973124586
681573492
452986731
145362879
298751643
367498125
816237954
534819267
729645318

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_TEŽJI_17_42
NALOGA

84231
18
693

1
13572

2
467

81
57364

sudoku_TEŽJI_17_42

REŠITEV

875423619
134869572
692571843
528197436
913654728
746382195
489215367
367948251
251736984

TA JE DOBRA

HOROSKOP
TANJA IN MARICA

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa izkoristite popust v 
višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite Tanjo  
na tel. št.:  040 514 975
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Nujni primer
»Ali je tam reševalna postaja?«
»Da.«
»Prosim, povejte, ali je človek, ki ob šestih zjutraj na 
ves glas navije trobento in spravi vse pokonci, duševno 
zdrav?«
»Ne ni.« 
»Potem pa pošljite rešilca!«
»Na kateri naslov pa?«
»V vojašnico.« 

Znašel se je
»S Tonetom sva se tako močno sprla, da sem nanj zavpila, 
da ga nočem več videti.«
»In? Te je zapustil?«
»Ne, ugasnil je luč!« 

Študij
»Kje pa je tvoj sin?«
»Na fakulteti!«
»Kaj pa študira?«
»Nič. Streho prekriva!«

Poročila se je
»Imate v vaši vasi kakšno turistično atrakcijo?« vpraša 
turistični promotor.
Vaški gostilničar odgovori: »Imeli smo Marico, pa se je 
lani poročila.«

Direktor, ki oprošča
Delavka reče direktorju: »Oprostite direktor, že tri mese-
ce nismo dobili plače!«
»Oproščeno vam je.«

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Končno boste naredili nekaj zase, pa naj bo to zaradi zdra-
vja oziroma dobrega počutja ali pa nakupa novih poletnih 
oblačil. To sta res dve skrajnosti, a vsakih pet minut bo 
dobrodošlih v vašem napetem, hitrem ritmu vsakdana.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Tudi za vas bo tokrat veljalo pravilo, da po dežju posije 
sonce. Če ste zaljubljeni, ste ravno sedaj v najboljšem 
obdobju, da se vam izpolni želja glede ljubljene osebe. 
Hkrati pa ne smete pozabiti obljube, ki ste jo nekomu dali.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Tako duhovno kot osebno in poslovno boste imeli v tem 
tednu veliko izzivov. Vse to vam bo pogodu, saj ste človek 
akcije in vedno radi spoznavate nove stvari in si znate vze-
ti čas za tisto, kar vas veseli. Čaka vas lepo presenečenje.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Ker boste začeli gledati na dogajanje z drugega zornega 
kota, se vam ne bo zdelo več marsikaj nerešljivo. Spoznali 
boste napake – in kako se jim izogniti. Čisto vsaka stvar 
v življenju ima svoj namen. Finance se vam obrnejo ne 
bolje.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Nepričakovani dogodki vam bodo odprli nove možnosti, 
ki jih nikakor ne pričakujete. Prvotni načrt se bo v celoti 
spremenil, za trenutek se bo sprožila slaba volja, a zmaga 
bo na vaši strani in to bo najbolj pomembno od vsega.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Na delovnem mestu se vam obeta pomemben pogovor. 
Izid pogovora bo odvisen od vašega obnašanja. Pričako-
vali bodo samozavesten pristop in glejte, da boste dali vse 
od sebe. S tem se boste končno naučili, da si ceno postav-
ljate sami.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Osredotočili se boste bolj na nujne zadeve, saj se boste 
zavedali, da si tokrat ne morete privoščiti nobene zmede. 
Stabilnost vam bo dala občutek potrditve in vse zadeve 
boste pozitivno izpeljali. Tokrat ne upoštevajte nobenih 
nasvetov.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Res imate še veliko dela, a družina bo od vas pričakovala, 
da se ji maksimalno posvetite. Roko na srce – komaj čakate, 
da vas partner postavi pred dejstvo, ker zato ne boste imeli 
slabe vesti. No, kakorkoli že, obeta se vam prijeten konec 
tedna.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Ves teden se boste morali odločati o pomembnih zade-
vah. Nekatere bodo tudi take, ki ne bodo povezane z vami, 
a bodo vseeno ključnega pomena. Veliko boste razmišljali 
o nekom, ki vam je bolj pri srcu, kot si mislite. Akcija!

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Na različne načine boste poskušali drugim, predvsem pa 
sami sebi dokazati, da ste sam svoj človek, da se sami odlo-
čate in spreminjate smer poti, kakor se vam zdi najbolje. 
Vedno. Poguma vam ne bo zmanjkalo, kar pa je najvažnejše.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Zmanjkovalo vam bo časa, in če boste hoteli imeti trenu-
tek zase, se boste morali kar pošteno potruditi. Odvisno 
bo le od tega, koliko vam bo vse skupaj pomenilo in ali 
se boste odpovedali tistim stvarem, ki naj ne bi bile na 
prvem mestu.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Res vam zadnje dni zvezde niso bile naklonjene, a vse to 
se bo hitro spremenilo. Že v sredini tedna vas bo poiskala 
sreča in vse vam bo uspelo, česarkoli se boste lotili. Tudi 
v ljubezni boste izkoristili vse dane možnosti in zadovoljni 
boste.
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Nagrade: 3-krat vodnik po naravi Drevesa in grmi

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih 
polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 14. 
junija 2017, na Go renj ski glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 
Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga 
gla sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.

Po dveh 

razprodanih 

delih planinskega 

vodnika 

Pozdravljene, gore 

je Jelena Justin 

najlepše vzpone 

zbrala v tretji 

knjigi. Vzpone je 

razporedila od 

nezahtevnih do 

zelo zahtevnih, da 

si bo vsak lahko 

sam zase izbral 

najprimernejšo pot.

                      + p oštnina

15 
EUR

Redna cena vodnika je 20 EUR. Če ga kupite 
ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

 

36EUR

Knjiga Zdrave in 
zdravilne vode Slo-
venije prinaša opise 
in fotografije stotih 
izvirov, studencev 
in vrelcev ter drugih 
voda po vsej državi, 
s katerimi si lahko 
pomagamo pri 
ohranjanju zdravja 
in odpravljanju 
naših zdravstvenih 
tegob. Pred vami  
je odličen vodnik, 
ki vas bo popeljal 
do zdravih in 
zdravilnih vodnih 
virov, ki jih doslej 
morda niste 
poznali.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

14  90
EUR

Krajepisec Željko 
Kozinc nas s  
svojim  
značilnim  
srčnim  
doživljanjem,  
ki ga poznamo 
že iz njegovih 
sedmih  
izletniških 
knjig, vabi k 
naravnim in 
kulturnim 
biserom tega 
prelepega 
dela  
domovine.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

lep dan kliče

LOŠKE             POTI
Željko Kozinc

50 izletov po Selškem, 

                Poljanskem 

                       in Žirovskem
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Po terorističnem napadu ob koncu kon-
certa pevke Ariane Grande (23) v Manche-
stru, kjer je bilo ubitih dvaindvajset mla-
dostnikov, devetinpetdeset pa jih je bilo 
ranjenih, se je pretresena pevka že vrnila 
v Ameriko, v zavetje zaskrbljene družine. 

»Zelo sem prizadeta, žal mi je iz dna srca. Nimam besed 
za to dejanje,« je zapisala pevka. Medtem ko je Ariane 
na varnem, pa produkcijska ekipa tehta možnosti glede 
nadaljevanja njene svetovne turneje – naslednja postaja 
je London.

Ariana Grande po napadu v objemu svojcev

V 90. letu je umrl britanski igralec Roger 
Moore, najbolj slaven po vlogi Jamesa 
Bonda, ki ga je upodobil v kar sedmih 
filmih. Gojil je posebno naklonjenost do 
nastopanja na odrskih deskah in pred 
kamerami. Nazadnje je nastopil lani na 

odru londonske Kraljeve dvorane. Moore je med drugim 
veljal za velikega humanitarca in je leta 2000 kot Unice-
fov ambasador obiskal Slovenijo, med obiskom pa so ga 
nagovorili za nastop v slovenskem filmu Na svoji Vesni.

Poslovil se je Roger Moore

Ljubezen igralca Orlanda Blooma (40) ni 
brezplačna. Viviano Ross (21), natakari-
co iz Londona, je stala zaposlitve. Ko je 
upravitelj hotela opazil, da je prespala v 
igralčevi sobi, jo je odpustil, saj je Ros-
sova kršila pogodbo, ki ji prepoveduje 

odnose s strankami. Bloom po razhodu s pevko Katy 
Perry, kot kaže, uživa samsko življenje. Nazadnje so ga 
videvali v objemu Nine Dobrev.

Natakarica odpuščena zaradi noči z igralcem

Alec Baldwin (59) je pred šestimi leti zbo-
lel za limsko boreliozo, katere povzročitelj 
je klop. »Imel sem simptome, podobne 
gripi. Potil sem se kot nor. Bilo je hudo, 
mislil sem, da bom umrl sam, v svoji pos-
telji, zaradi posledic borelije. Takrat nisem 

bil poročen, ravno ločen, upal sem le, da me bo kdo našel,« 
je svoje takratne strahove opisal igralec, ki je za raziskave te 
bolezni pomagal zbrati osem milijonov dolarjev.

Alec Baldwin prebolel borelio

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

O
kuse Vipavske 
vsako pomlad 
v sodelovanju 
z vipavskimi 
vinarji organi-

zira Razvojna agencija Rod 
iz Ajdovščine, tudi letos pa 
je bil gostitelj dvodnevne-
ga dogodka, ki ga je obiskalo 
kar lepo število ljudi, dvorec 
Zemono. Glede na to, da smo 
ga mi obiskali drugič in rav-
no tako drugi dan dogajan-
ja, a še bolj v zgodnjih popol-
danskih urah, smo ugotovili, 
da se nekateri ponudniki od 
lani razlikujejo, predstavili 

pa so se tudi vinarji iz Slavo-
nije na Hrvaškem. 

Našo pozornost sta priteg-
nili stojnici italijanskih gos-
tov, ki sta ponujali neapelj-
sko ocvrto pico in pa sladico, 
za katero je poskrbel Salva-
tore Capparelli, izvrsten sla-
ščičar, ki zna pričarati okuse 
južne Italije. Petindvajsetle-
tni Cristiano Piccirillo pa je 
že četrta generacija druži-
ne, ki je znana po izjemnih 
ocvrtih picah – in kako da 
taka pica ne obleži v želod-
cu, je seveda družinska skri-
vnost. Neapeljčan je bil zani-
miv tudi zaradi svojega film-
sko-italijanskega videza, 
vendar se z naklonjenostjo 

ženskih pogledov ni kaj veli-
ko ukvarjal. Zanimalo ga je 
predvsem mnenje tistih, ki 
so pokusili njegovo pico. 

Vhod v dvorec je pospre-
mila manjša tržnica, kjer so 
obiskovalci letošnjih Oku-
sov lahko kupili mlečne in 
mesne dobrote Vipavske 
doline, domače pecivo, belu-
še in seveda oljčno olje. 

Obisk festivala je vsako leto 
tudi priložnost za tiste, ki se 
s kulinaričnim ustvarjanjem 
ukvarjajo ljubiteljsko. Tako 
smo med prisotnimi opazi-
li znani reški obraz, gurma-
na Časlava Matijevića, ki zad-
nje čase ne zamudi kulinarič-
nega ali podobnega dogajanja 

v Sloveniji. Doma pa ga poz-
najo iz televizijskih kuhar-
skih oddaj, tudi iz njihovega 
MasterChefa. Med obiskoval-
ci smo opazili Evo Štravs Pod-
logar, državno sekretarka na 
ministrstvu za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, manj-
kal ni nit dr. Janez Bogataj.

Blejski Grand Hotel Topli-
ce pa je ob koncu študijske-
ga leta gostil večerjo Višje 
strokovne šole za gostins-
tvo in turizem Bled. Slavno-
stnega večera se je udeležil 
tudi predsednik Državnega 
sveta Mitja Bervar. Podeli-
li so diplome, spregovorili o 
uspehih in se družili tudi ob 
misli na prihodnost.

OKUSI VIPAVSKE
Dvorec Zemono je maja dva dni gostil festival Okusi Vipavske, ki se je letos zgodil že enajstič. Višja 
strokovna šola za gostinstvo in turizem (VSŠGT) Bled pa je v domačem okolju pripravila slavnostno 
večerjo ob zaključku študijskega leta.

Damir Salkić, Hotel Triglav BledEva Štravs Podlogar

Še trije Gorenjci na letošnjih Okusih Vipave: Ana in Aleš 
Čebašek iz radovljiškega Sodčka ter gorenjski kuharski 
mojster Uroš Štefelin (na sredini)

Prepoznavno slovensko ime v kulinariki in eden najboljših 
kuharskih mojstrov Tomi Kavčič ter nasmejani Cristiano 
Piccirillo, ki je na Okusih predstavil ocvrto pico.

Časlav Matijević je znan obraz kuharskih oddaj na Hrvaškem. 
Sodeloval je tudi v njihovem MasterChefu, zadnje čase 
pa ne zamudi nobenega kulinaričnega ali podobnega 
dogajanja v Sloveniji. Lahko bi rekli: danes v Vipavi, jutri na 
Salonu Sauvignon, dve minuti kasneje pa že na Bledu.

Župan Bleda Janez Fajfar, direktorica Sava Hotelov Bled 
Mojca Krašovec, predsednik DS Mitja Bervar, Darja Radić 
(VSŠGT Bled), generalna direktorica Direktorata za srednje 
in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih Elvira Šušmelj in 
direktor VSŠGT Bled Janez Damjan

Gorenjka Maja Bobnar - Majči je vedno nasmejana. 
Spominjamo se je z malih zaslonov, ko nas je  
prikupna svetlolaska zabavala s harmoniko v roki,  
tokrat pa so ji zaupali sovoditeljske vajeti letošnjega 
srečanja harmonikarjev in harmonikaric ob Blejskem 
jezeru. / Foto: A. B.
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Kuharija z Mojstrom Peško

Vsak dan od ponedeljka do petka ob 10:10 uri
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Suzana P. Kovačič

Kranj – Najprej so imeli Loj-
zetovi dinozavri svoje mesto 
v Mišačah, potem pa so jih s 
helikopterjem prepeljali na 
Bled v Dino park, kjer je zdaj 
že približno šestdeset ekspo-
natov izpod spretnih rok Loj-
zeta Rodeta. Pred dnevi smo 
Lojzeta obiskali na Kokri-
ci, kjer na velikem doma-
čem vrtu ustvarja novo seri-
jo dinozavrov, ki bodo svoje 
mesto prav tako dobili v Dino 
parku. Kot bi bili živi ti dino-
zavri, dejansko pa so narejeni 
iz stiropora, prevlečeni s pla-
stiko, da kljubujejo vremen-
skim razmeram, in dopol-
njeni še z drugimi materiali 
za zobe, kremplje, oči ... Ne-
kateri dinozavri so statični, v 
Dino parku pa ste tisti, ki ste 
ga že obiskali, doživeli tudi 
mehanske, ki premikajo dele 
telesa, nekateri so ozvočeni. 

»Vsak detajl, torej vsaka 
mišica in vsa razmerja na 
dinozavru so pomembni. 

Veliko je dela in zato, da 
znam ustvariti čim bolj res-
nične in tudi malo grozne, 
sem pregledal veliko pisne-
ga in slikovnega gradiva o di-
nozavrih,« je pojasnil Rode, 

ki ima pri delu več vrst orod-
ja, od noža in žage do žične 
ščetke ... To delo je seveda 
Lojzetov konjiček, kot ima še 
vrsto drugih. Rezbari, slika, 
modelari, je državni prvak 

med veterani v cestnem ko-
lesarstvu, pleše pri Folklor-
ni skupini Društva upoko-
jencev Naklo. Bi počel še kaj, 
doda, a le če bi ostalo še kaj 
časa ...

Njegov konjiček so dinozavri
Pred dvema letoma je Lojze Rode s Kokrice naredil prve modele velikih dinozavrov, dvajset in trideset 
metrov dolgih. 

Lojze Rode na domačem vrtu na Kokrici ustvarja novo serijo dinozavrov. / Foto: Tina Dokl

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Ponedeljek, 29. maja
20.00 Avtorski projekt: STENICA (v dvorani PGK)

GLEDALIŠKI SPORED

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 27. 5.
14.20, 16.40, 19.00, 20.10, 21.20 PIRA-
TI S KARIBOV: SALAZARJEVO MAŠČEVANJE
18.45 100 METROV
20.45 OSMI POTNIK: ZAVEZA
14.50, 16.50 DEČEK S PLANIN
16.20 DIP: RAZISKOVALEC GLOBIN
18.00 KAKO BITI LATINO LJUBIMEC
14.30 MALI ŠEF, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 27. 5.
14.20, 17.00, 19.30, 22.00 PIRATI S KA-
RIBOV: SALAZARJEVO MAŠČEVANJE 
15.30, 18.00, 20.30 PIRATI S KARIBOV: 
SALAZARJEVO MAŠČEVANJE, 3D
18.30, 21.00 OSMI POTNIK: ZAVEZA
17.30 KRALJ ARTUR: LEGENDA O MEČU, 3D
20.00, 22.25 KRALJ ARTUR: LEGENDA 
O MEČU
20.45 VARUHI GALAKSIJE, 2. DEJANJE
13.40, 16.10 DIP: RAZISKOVALEC GLO-
BIN, sinhro.

18.10 HITRI IN DRZNI 8
14.10 SMRKCI: SKRITA VAS, sinhro.
14.30, 16.30 MALI ŠEF, sinhro.
13.30, 15.30 MALI ŠEF, 3D, sinhro.

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 26. 5.
18.00 PIRATI S KARIBOV: SALAZARJEVO 
MAŠČEVANJE, 3D
20.15 9. ŽIVLJENJE LOUISA DRAXA

Sobota, 27. 5.
18.00 PIRATI S KARIBOV: SALAZARJEVO 
MAŠČEVANJE, 3D
20.15 PIRATI S KARIBOV: SALAZARJEVO 
MAŠČEVANJE

Nedelja, 28. 5.
18.00 PIRATI S KARIBOV: SALAZARJEVO 
MAŠČEVANJE
20.15 9. ŽIVLJENJE LOUISA DRAXA

Organizatorji filmskih predstav si pridržu-
jejo pravico do spremembe programa.

KINOSPORED
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V gozdu se dogajajo  
neverjetne stvari: drevesa 
se sporazumevajo med 
seboj. Ljubeče skrbijo za 
svoj naraščaj in negujejo 
stare, betežne sosede. 
Drevesa imajo občutke, 
čustva in spomin. Zveni 
neverjetno? Gozdar 
Peter Wohlleben je v 
čudovite zgodbe o  
neslutenih zmožno-
stih dreves vključil 
tudi najnovejša znan-
stvena spoznanja in 
lastne izkušnje.
To je ljubezensko 
pismo gozdu.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

Prevedla Petra Piber

Mehka vezava z zavihki

Format 125 mm x 200 mm 

180 strani
ISBN 978-961-6893-86-2

Cena: 19,90  EUR

Peter Wohlleben 

SKRIVNO ŽIVLJENJE DREVES

Kaj čutijo drevesa, kako se sporazumevajo – odkrivanje skritega sveta

V gozdu se dogajajo neverjetne stvari: drevesa se 

sporazumevajo med seboj. Ljubeče skrbijo za svoj 

naraščaj in negujejo stare, betežne sosede. Drevesa 

imajo občutke, čustva in spomin. Zveni neverjetno? 

Vseeno je res!

Gozd se številnim ljudem zdi pravljičen kraj, saj 

predstavlja mir, tišino in neokrnjeno naravo. Zna-

ni gozdar Peter Wohlleben nam odstira pogled v 

skrivno življenje dreves, ki bo marsikoga preseneti-

lo: drevesa imajo spomin, si izmenjujejo sporočila, 

občutijo bolečino, dobijo lahko celo sončne opekli-

ne in gube. Marsikatere vrste, na primer hrast, se 

sporazumevajo prek kemičnih snovi: ko neko drevo 

napadejo škodljivci, začne oddajati vonjave in vsa 

drevesa na obsežnem območju, ki prestrežejo to 

sporočilo, se oborožijo proti napadalcem, tako da  

v sebi v nekaj minutah nakopičijo posebne grenči-

ne, s katerimi jih odženejo.

Peter Wohlleben črpa iz več desetletij izkušenj kot 

gozdar in nam razkaže gozd s čisto drugačne plati. 

Osvetlil je somrak gozda in nam omogočil never-

jeten vpogled v skrivnostni univerzum. V čudovite 

zgodbe o neslutenih zmožnostih dreves je vključil 

tudi najnovejša znanstvena spoznanja in lastne iz-

kušnje. To je izčrpna in zanimiva knjiga o drevesih 

in gozdovih, ki nas uči občudovati čudeže v naravi.

PETER WOHLLEBEN

SKRIVNO 

ŽIVLJENJE 

DREVES
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Peter Wohlleben, rojen 1964, je že 

kot otrok želel postati okoljevarstvenik. 

Študiral je gozdarstvo in je bil več kot 

dvajset let uradnik na deželnem gozdnem 

gospodarstvu. Ker je želel uresničiti svoje 

ekološke sanje, je dal odpoved, tako da 

danes vodi okolju prijazno gozdarstvo na 

območju gorovja Eifel. Tam si prizadeva 

za obnovitev pragozdov. Je gost številnih 

televizijskih oddaj, pripravlja predavanja 

in seminarje, poleg tega je avtor številnih 

knjig, povezanih z gozdom in varovanjem 

narave. 

Gozd se številnim ljudem zdi pravljičen 

kraj, saj predstavlja mir, tišino in neokrnje-

no naravo. Znani gozdar Peter Wohlleben 

nam odstira pogled v skrivno življenje 

dreves, ki bo marsikoga presenetilo: 

drevesa imajo spomin, si izmenjujejo 

sporočila, občutijo bolečino, dobijo lahko 

celo sončne opekline in gube. Marsikatere 

vrste, na primer hrast, se sporazumevajo 

prek kemičnih snovi: ko neko drevo na-

padejo škodljivci, začne oddajati vonjave 

in vsa drevesa na obsežnem območju, 

ki prestrežejo to sporočilo, se oborožijo 

proti napadalcem, tako da v sebi v nekaj 

minutah nakopičijo posebne grenčine,  

s katerimi jih odženejo. 

 
Peter Wohlleben črpa iz več desetletij 

izkušenj kot gozdar in nam razkaže gozd  

s čisto drugačne plati. To je izčrpna in 

zanimiva knjiga o drevesih in gozdovih,  

ki nas uči občudovati čudeže v naravi. 

Kaj čutijo drevesa, kako se  

sporazumevajo – odkrivanje  

skritega sveta

DRUGAČEN POGLED  

NA STARE PRIJATELJE

V gozdu se dogajajo neverjetne stvari: drevesa se 

sporazumevajo med seboj. Ljubeče skrbijo za svoj 

naraščaj in negujejo stare, betežne sosede. Drevesa 

imajo občutke, čustva in spomin. Zveni neverjetno? 

Vseeno je res!

Gozdar Peter Wohlleben je osvetlil somrak gozda 

in nam omogočil neverjeten vpogled v skrivnostni 

univerzum. V čudovite zgodbe o neslutenih 

zmožnostih dreves je vključil tudi najnovejša 

znanstvena spoznanja in lastne izkušnje. 

To je ljubezensko pismo gozdu. 

9 789616 893862

ISBN 978-961-6893-86-2          19,90€

NOVO iz založbe Narava

Peter Wohlleben, rojen 1964, je že kot 

otrok želel postati okoljevarstvenik. Študi-

ral je gozdarstvo in je bil več kot dvajset let 

uradnik na deželnem gozdnem gospodar-

stvu. Ker je želel uresničiti svoje ekološke 

sanje, je dal odpoved, tako da danes vodi 

okolju prijazno gozdarstvo na območju go-

rovja Eifel. Tam si prizadeva za obnovitev 

pragozdov. Je gost številnih televizijskih oddaj, pripravlja pre-

davanja in seminarje, poleg tega je avtor številnih knjig, pove-

zanih z gozdom in varovanjem narave.

O avtorju 

DRUGAČEN POGLED

NA STARE PRIJATELJE

To je ljubezensko  

pismo gozdu.

Založba Narava d.o.o., Britof 96a, 4000 Kranj • Naročila: tel.: 04-280-2000, prodaja@narava.si, www.narava.si
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Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v Gorenjskem 
glasu dne 12. maja 2017, je bila Glasbena šola Kranj.  Geslo kri-
žanke je bilo: MUZICIRAJ Z NAMI VABLJENI K VPISU V GŠ KRANJ. 
Nagrajenci, ki prejmejo USB ključ 16 GB, so: Tomaž Iglič, Kranj, 
Marko Konc, Podnart in Stane Jarc, Škofja Loka. Čestitamo!

Nagrajenci nagradne križanke sponzorja podjetja  Prevc, d. o. o., 
objavljene v Gorenjskem glasu: 1. nagrada – otroški tabure Kid 
– Edita Aleš, Bl. Dobrava; 2. nagrada – plakat Peter Prevc s pod-
pisom – Ivana Tratnik, Mavčiče; 3. nagrada – plakat Peter Prevc 
s podpisom – Milan Požar, Rateče Planica. Čestitamo!

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v Gorenj-
skem glasu v torek, 9. maja 2017, je bil Zavod za šport Kranj.  
Geslo je bilo: TEK ZA DOBER NAMEN. Nagrajenci so: 1. nagrada:  
enodnevno družinsko vstopnico za letno kopališče prejme  
Julija Vidic, Radovljica, 2. nagrada: poldnevno družinsko vsto-
pnico za letno kopališče prejme Majda Pipan, Kranj, 3. nagra-
da: dve enodnevni vstopnici za letno kopališče prejme Milan  
Bolka, Cerklje. Nagrajencem čestitamo!

Samo spletu srečnih okoliščin 
in prisebnosti kočijažev se lah-
ko zahvalimo, da smo se 23. 5. 
2017 izognili tragediji, ki bi se 
lahko zgodila na vožnji okoli 
jezera na Bledu.
Dne 23. 5. 2017 okrog 10. ure 
sem si s prijatelji privoščil vo-
žnjo s kočijo okrog Blejskega 
jezera. Voznik s konjičkom je 
bil Jakob Kocijančič, Bled 02. 
V kočiji smo bili štirje potni-
ki. Ves čas pred nami je vozil 
drug kočijaš, katerega imena 
ne vem. Imel je dva potnika 
italijanske narodnosti. Med 
nami in kočijažem pred nami 
je bilo le 3–4 metre varnostne 
razdalje. Vozili smo zmer-
no, prijetno, enakega tempa 
in brez vsakih spodrsljajev. 
Skratka lepo in udobno. Malo 
dalje od Zake pri vračanju na 
izhodišče se je na cesto nena-
dno porušilo drevo in padlo 
ravno med obe kočiji. Prva 
kočija je s pospeškom ušla iz-
pod padajoče gmote drevesa, 
druga kočija se je pravočasno 
ustavila in obrnila, samo za-
radi prisebnosti, odločnosti in 
pravilnega ukrepanja kočija-
ža Kocijančiča. Poleg nas v 
dveh kočijah je bilo takrat tam 
tudi več pešcev, ki so s hitrim 
odskokom ubežali drevesni 
gmoti, ki je na cesto tako ne-
nadoma treščila, da ni bilo 
časa razmišljati.
Zakaj se je drevo podrlo na 
cesto, ne vem. Prosim vas, 
gospod župan, da vaše službe 
ugotovijo vzrok tega podrtja. 
Kaj pa, če so ob sprehajalni 
poti še druga podobna dre-
vesa, ki grozijo, da bodo pod 
seboj pokopala kakšnega 
sprehajalca ali kočijaža. Pro-
sim vas tudi, da poskrbite za 
ustrezno zahvalo kočijažema, 
ker sta s svojim ravnanjem 
zanesljivo pripomogla k temu, 
da je dogodek ostal brez posle-
dic. Jaz in še nekoliko osupli 
moji prijatelji vam pošiljamo 
lepe pozdrave. 

Andrej Bolčina,  
Dolenje Brdo

Spoštovani 
župan Bleda

Običajno letijo očitki o ideolo-
ških predsodkih na tako ime-
novano desnico. Tokrat se je 
zgodilo drugače. Iz ideoloških 
razlogov je bil zavrnjen predlog 
za podelitev zlatega grba 2017 
Muzejskemu društvu (MD) v 
Škofji Loki ob 80-letnici njego-
vega delovanja.
V zadevni občinski komisiji 
je prevladalo mnenje, da MD 
zato ni primerno, ker se preveč 
ukvarja s polpreteklo zgodovi-
no. To da po tem mnenju ni 
poslanstvo njegovega delova-

Ideološki 
predsodki

Vsi, ki smo s projektom Kran-
vaj pričakovali pomoč za večjo 
mobilnost starostnikov z obro-
bja mesta, smo razočarani. Ne 
vem, kdo potrebuje vožnjo po 
mestu, če gre po opravkih ali 
v knjižnico. Problem za nas 
z obrobja mesta, npr. Klanec, 
je, kako priti v mesto. V vsa-
kem primeru je treba prehoditi 
kilometre, bodisi skozi Huje, 
naokrog mimo Prešernove-
ga gaja ali po Klancu dol in 
Kokrškem bregu gor, kar je za 
starejše že tudi naporno. Ne 
vem, po kakšni logiki so inicia-
torji zagovarjali ta načrt, vem 
samo, da je za nas, starejše, ki 
nimamo osebnega prevoza, več 
kot pomanjkljiv. Ne vem tudi, 
zakaj je prevoz brezplačen, 
evro bi lahko mirno zaračuna-
li, nam pa z malo razširjeno 
linijo olajšali življenje.
Tako pa je vse skupaj pravza-
prav nekakšen luksus, ki ga ne-
kateri pridno izrabljajo.

Jelka Logar, Kranj

Kranvaj – za 
koga?

Z velikim zanimanjem sem 
prebiral zadnja Snovanja. 
Miha Naglič piše tudi o profe-
sorju Andreju Pavlovcu, njemu 
smo dolžni zahvalo tudi Sori-
čani. Bil je med vidnejšimi, ki 
je pomen Groharja dvigal tudi 
v njegovem rojstnem kraju. Že 
ko je župnik France Gačnik v 
župnišču uredil Zbirko Gro-
harjevih mladostnih del, je bil 
deležen podpore Loškega mu-
zeja. V tistem času sodelovanje 
javnih ustanov z župnikom ni 
bilo ravno pogosto. Leta 1962 je 
bil France Gačnik prestavljen 
iz Sorice, njegov naslednik 
Rudi Tršinar je zbirki še nudil 
gostoljubje, ko je odšel tudi on, 
so se vrata zbirke zaprla. Žu-
pnišče se je obnavljalo.
V zbirki je bilo poleg Gro-
harjevih del veliko drobnih 
predmetov ljudske umetnosti. 
Razpela, kipci, slike na steklu 
in podobno. France Gačnik 
jih je nabiral največ po doma-
či župniji. Še vedno je slišati 
obdolžitve, da jih je po zaprtju 
odpeljal. Sam mi je pripovedo-
val, tudi tedanji župnik Franc 
Turk, da mu je bil postavljen 
rok, do katerega naj izprazni 
župnišče. Ker tega ni storil, so 
mu bili predmeti poslani.
Zbirka je bila podružnica Lo-
škega muzeja. Prav tja je zara-
di zaprtja letelo največ kritik. 
Takrat se je začelo moje tesnejše 
sodelovanje z ravnateljem An-
drejem Pavlovcem, čeprav sem 
ga spoznal že v otroštvu. On 
je priskrbel potrebna denarna 
sredstva, jaz skromno obnovo 
in spodnji prostori Groharjeve 
rojstne hiše so bili odkupljeni 
in toliko urejeni, da smo leta 
1976 vanje prenesli Groharjevo 
zbirko. Največ zaslug za to je 
imel Andrej Pavlovec.
Potem je prišlo leto 1981. 
Odkritje spomenika. Veliko 
časa je preteklo od tedaj, toda 
vse se ne pozabi. V pozdrav-
nem nagovoru sem pozdravil 
navzoče in goste s poudarkom 
na kiparju Tonetu Logonder-
ju. Sledil je predsednik občine 
Škofja Loka Viktor Žakelj. 

Logonder in 
njegov Grohar

Osrednji govornik je bil dr. 
Nace Šumi. Njegov govor je bil 
leta 1982 v celoti objavljen v 29. 
številki Loških razgledov. Trdi-
tev novinarja Igorja Kavčiča, 
da je bil govornik tudi Rado 
Jan, ni resnična. Bil je napo-
vedovalec, povezovalec pro-
grama. On je vabil nastopa-
joče k mikrofonu. Slavnostno 
besedno odkritje je izvedel dr. 
Josip Vidmar, predsednik Slo-
venske akademije znanosti in 
umetnosti. Ob spomeniku je 
stal akademik sam. Napove-
dovalec je kiparja prezrl. Od 
tod umetnikov grenak priokus 
in še zdaleč ne zaradi drugih 
govornikov.
Pisec članka pravilno ugota-
vlja, da v širši družbi ni bilo ve-
liko zanimanja in podpore za 
postavitev spomenika, vsaj na 
začetku ne. Pozneje so se stvari 
popravile. Nekaj so k temu pri-
pomogli tudi novinarji. Odbor 
jih je povabil na nekaj tiskov-
nih konferenc. Odziv je bil do-
ber, tudi napisanega precej.
S članom odbora Vladimir-
jem Polajnarjem iz Iskre Že-
lezniki sva obiskala sekretarja 
sekretariata za kulturo SRS 
Vladimirja Kavčiča, rojenega 
v Poljanski dolini. Zelo lepo 
naju je sprejel. On je uredil, da 
je precejšnja sredstva prispeva-
la tudi ta ustanova. Prav temu 
se moramo zahvaliti, da je bil 
umetnik dostojno nagrajen in 
da je nekaj denarja celo ostalo.

Marijan Peternelj

nja. Torej: ideološka odločitev, 
kaj je in kaj ni poslanstvo Mu-
zejskega društva, ki je društvo, 
ki se po svojem bistvu ukvarja 
z zgodovino. Očitno se pa 
nekateri bojijo zgodovine. Ve-
likokrat smo slišali, da zgodo-
vine ni mogoče spreminjati. 
Jasno, da ne. Kar se je zgodi-
lo, se je zgodilo, tega se ne da 
spremeniti. To sploh ne more 
biti sporno. Za nikogar. Po-
znavanje zgodovinskih dejstev 
se pa razvija. V demokratični 
družbi je raziskovanje zgodovi-
ne svobodno, seveda tudi obja-
vljanje zgodovinskih dognanj. 
Ni tabu tem. Ne pozabimo: s 
sprejemom Ustavnih aman-
dmajev v septembru 1989 smo 
prišli do teh svoboščin in demo-
kratičnosti. Te Ustavne aman-
dmaje je sprejela Skupščina še 
v partijskem sistemu.
Ali bi sedaj nekateri radi vrnili 
tok dogajanj v čas pred septem-
brom 1989?

Ivan Oman, Zminec

Jasna Paladin

Kamnik – Organizacijo po-
krajinskih športnih iger v 
kegljanju s kroglo na vrvi-
ci so tokrat prevzeli člani 
Društva upokojencev Ka-
mnik. Ob svojem kegljišču, 
ki so ga postavili v Avto kam-
pu Resnik v Kamniku, so 
tokrat gostili športne prija-
telje iz društev upokojencev 
Dovje - Mojstrana, Rateče - 
Planica, Škofja Loka, Žirov-
nica in Naklo. Čeprav je glav-
ni namen tovrstnih tekmo-
vanj druženje, so se mno-
gi razveselili tudi dobrih re-
zultatov. Med ženskami je 
bila najboljša Sonja Čeba-
šek (DU Dovje - Mojstrana), 

med moškimi pa Miha Pro-
sen (DU Kamnik). Med žen-
skimi ekipami so slavile čla-
nice DU Dovje - Mojstrana, 
med moškimi pa domačini 
iz DU Kamnik. Prvouvršče-
ni ekipi v ženski in moški 
konkurenci, ki sta si prido-
bili pravico, da bosta PZDU 
Gorenjske predstavljali na 
državnem prvenstvu, ki bo v 
21. septembra v organizaci-
ji DU Marjeta na Dravskem 
polju. Tokrat so prvič podeli-
li tudi prehodni pokal, ki ga 
prispeva komisija za šport, 
rekreacijo in gibalno kulturo 
PZDU Gorenjske. Prehodni 
pokal je osvojila ekipa, ki je 
v seštevku štirih boljših re-
zultatov v ženski in moški 

kategoriji dosegla najbolj-
ši rezultat, in to so bili člani 
DU Kamnik. Drugo mesto 

je osvojilo DU Dovje - Moj-
strana, tretje pa DU Rateče 
- Planica.

Kegljali s kroglo na vrvici

Upokojenci so se v Kamniku pomerili v pokrajinskih 
športnih igrah v kegljanju s kroglo na vrvici.
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HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Na ro či la za ob ja vo spre je ma mo po te le fo nu 04/201-42-00, fak su 04/201-42-13  
ali oseb no na Bleiweisovi cesti 4 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do  
če tr tka do 11. ure! Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

ROZMAN BUS, T: 04/531 52 49, 041/855 630
TRST: 16. 6.; KOPALNI IZLET ŠMARJEŠKE TOPLICE: 12. 6.; MORJE: 
MURTER ALL INCLUSIVE: 8.–15. 8., 15.–22. 8.,22.–29. 8., 26. 8.–3. 
9., 2. –9. 9., 10.–19. 9., 12.–20. 9., DUGI OTOK POLNI PENZION S 
PIJAČO PRI OBROKIH:   4.–14. 7., 21.–28. 7., 11.–18. 8.,18.–25. 8., 25. 
8.–1.9.. www.rozmanbus.si.

TEDEN  
VSEŽIVLJENJSKEGA  
UČENJA
 vse do 30. junija 2017

Preko 130 priložnosti za pridobivanje znanj, spretnosti  
in veščin ter druženja. Vsi dogodki so BREZPLAČNI.  
Zato kar pogumno izkoristite čim več možnosti  
za lastno obogatitev!

Tedenski program na: www.luniverza.si
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Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki glasov Kažipot 
brezplačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni na-
slov kazipot@g-glas.si.

PRIREDITVE

Srečanje za bolne, osamljene in ostarele
Škofja Loka – Župnijska karitas Škofja Loka pripravlja sreča-
nje za bolne, osamljene in ostarele, ki bo v nedeljo, 28. maja, 
ob 10. uri v župnijski cerkvi. Po maši bo druženje v župnišču.

Četrto majsko srečanje na Kupljeniku
Kupljenik – Gasilci Kupljenika v nedeljo, 28. maja, prireja-
jo četrto majsko srečanje na Kupljeniku. Ob 9.30 bo zbor 
pred cerkvijo sv. Štefana, od koder se boste povzpeli na 
vrh Babjega zoba. Ob 13.30 bo voden ogled Kupljenika. Ob 
poslušanju zvonjenja različnih pritrkovalskih skupin si boste 
ogledali znamenitosti in spoznali zgodovino vasice. Krajši 
šmarnični obred v cerkvi se bo začel ob 14.30, ob 15. uri pa 
bo koncert mešanega pevskega zbora Anton Tomaž Linhart 
iz Radovljice. Za jedačo in pijačo bo poskrbljeno. Izkupiček 
bo namenjen obnovi cerkve sv. Štefana.

Škrat na Ermanovcu
Sovodenj – V soboto, 27. maja, ob 9. uri bo pred planinsko 
kočo na Ermanovcu prireditev Škrat na Ermanovcu. Vablje-
ni so predšolski otroci in mlajši šolarji ter starši. Pred kočo 
bodo potekale zabavne igre, v delavnici bodo otroci ustvari-
li izdelek iz naravnih materialov. Za dogajanje bodo skrbeli 
člani Planinskega društva Sovodenj.

IZLETI
Pohod na Polšnik od cerkvice do cerkvice
Šenčur – Turistično društvo Šenčur vabi v nedeljo, 4. juni-
ja, na pohod na Polšnik od cerkvice do cerkvice: Polšnik–
Ostrež–Preveg–Stranski Vrh–Glinjek–Koprivnik–Polšnik. 
Skupne zmerne hoje je od tri do štiri ure. Informacije in pri-
jave zbira do petka, 2. junija, Franci Erzin, tel. 041 875 812.

Kolesarski izlet
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na kolesarski izlet: 
Kranj–Preddvor–Kranj v torek, 30. maja, ob 8. uri izpred bi-
vše trgovske šole na Župančičevi ulici.

Planinski izlet na Psinski vrh
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na planinski izlet na 
Psinski vrh v Avstriji v četrtek, 15. junija. Odhod s posebnim 
avtobusom bo ob 7. uri izpred Globusa. Srednje zahtevne 
hoje bo za štiri ure. Prijave z vplačili sprejemajo v pisarni 
društva do ponedeljka, 12. junija.

Turistični izlet v Slovenske gorice
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na turistični izlet v 
Slovenske gorice, in sicer v torek, 13. junija, z odhodom s po-
sebnim avtobusom ob 7. uri izpred Globusa. Postanki bodo 
v Ljutomeru, Zavrhu, Destrniku, kjer bo tudi kosilo. Prihod v 
Kranj je predviden med 19. in 20. uro. Prijave z vplačili spre-
jemajo v pisarni društva do srede, 7. junija.

Na počitnice v Kaštel
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na počitnice v tu-
rističnem naselju Kaštel Štafilić, in sicer od 9. do 16. sep-
tembra. Možno je obročno plačilo v treh obrokih. Prijave s 
plačilom prvega obroka sprejemajo do srede, 28. junija.

PREDAVANJA
Proučevanje Svetega pisma 
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi v soboto, 
27. maja, ob 9. uri v Dom krajanov Primskovo na proučeva-
nje Svetega pisma s temo Želeni počitek. Pogovor bo pove-
zovala Marjanca Hari.

Digitalna fotografija
Žirovnica – Prosvetno kulturna sekcija Društva upokojencev 
Žirovnica vabi svoje člane in simpatizerje v ponedeljek, 5. ju-
nija, ob 19 uri v prostore Gostišča Osvald na predavanje pod 
naslovom Digitalna fotografija. Predaval bo Vitomir Pretnar.

OBVESTILA

Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri  
v lokalni skupnosti
Kranj – Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, 
Focus, društvo za sonaraven razvoj in Pravno-informacijski 
center nevladnih organizacij v sodelovanju s Centrom za 
trajnostni razvoj podeželja Kranj vabi na delavnico Dovolj 
za vse – Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri v lokalni 
skupnosti, ki bo v torek, 30. maja, od 9. do 13. ure na Centru 
za trajnostni razvoj podeželja Kranj, Župančičeva 22.

Odstranjevanje dresnika
Mojstrana – Občina Kranjska Gora, Zelena prihodnost Dov-
je - Mojstrana in RAGOR vabijo na odstranjevanje dresnika 
v bližini slapa Peričnik in v parku Triglavski gaj v Mojstrani. 
Akcija bo potekala v sredo, 31. maja. Zbor bo ob 16. uri na 
parkirišču pri slapu Peričnik. Zaželeno je orodje – rovke, mo-
tike, drugo (rokavice, vreče) prinesejo organizatorji. Izvedbo 
projekta omogoča in financira Občina Kranjska Gora.

Ujemite največjo luno v svoj fotoaparat
Zgornja Besnica, Jamnik – Center za trajnostni razvoj po-
deželja Kranj vabi na fotografsko-naravoslovno doživetje 
Ujemite največjo luno na Gorenjskem … v svoj fotoaparat, 
ki bo v petek, 9. junija, od 16. ure naprej, z zborom v Zg. Bes-
nici pri Kranju. Začetno dogajanje bo vključevalo ogled in 
vodeno fotografiranje slapa Šum, pohod do cerkvice sv. Pri-
mož na Jamniku z možnostjo ogleda ter fotografiranje pa-
norame. Osrednji del bo namenjen predstavitvi fotografskih 
tehnik in vodenemu fotografiranju polne lune nad cerkvico 
s pomočjo izkušenega fotografa. Število mest je omejeno, 
prijave sprejemajo do 8. junija oz. zapolnitve prostih mest. 
Za več informacij (tudi glede fotoopreme) in obvezne prija-
ve pišite na na info@ctrp-kranj.si ali pokličite 040 303 752 
(Uroš) ali www.ctrp-kranj.si. 

Meritve tlaka, holesterola in sladkorja
Kranj – Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Kranj ob-
vešča, da bodo meritve tlaka, holesterola in krvnega slad-
korja potekale: 1. junija ob 8. uri v Domu KS Primskovo, 2. ju-
nija ob 7. uri na Društvu upokojencev Kranj, 7. junija v domu 
KS Vodovodni stolp Kranj in 10. junija ob 8. uri v Pizzeriji 
Karantanija na Drulovki.

KONCERTI

Koncert MPZ Škofja Loka
Škofja Loka – Mladinski pevski zbor MPZ Škofja Loka in 
Prosvetno društvo Sotočje vabita na letni koncert z naslo-
vom Sanjaj, če si upaš, ki bo v nedeljo, 28. maja, ob 19. uri 
v kapucinski cerkvi sv. Ane v Škofji Loki. Peli bodo tudi pri 
maši ob 18. uri. Vstopnine ne bo.

RAZSTAVE

Ivana Kobilca in njeni sodobniki 
Cerklje – V Galeriji Petrovčeve hiše je do petka, 2. junija, na 
ogled likovna razstava slikarke Darinke Kralj, članica Društva 
likovnikov Cerklje, z naslovom Ivana Kobilca in njeni sodob-
niki. Na ogled je enajst slik, kopij originalov Ivane Kobilce, 
preostalo pa so slike njenih sodobnikov: Pred lovom Jurija 
Šubica, Zamorka Antona Ažbeta, Sejalec Ivana Groharja in 
Motiv pri Stranjah Ferda Vesela. Razstava je odprta od po-
nedeljka do petka, 2. junija, od 10. do 18. ure.

Naših petnajst let
Stražišče – Sekcija ročnih del Ivanjščice pri Društvu upoko-
jencev Bitnje Stražišče vabi na ogled razstave klekljanih in 
kvačkanih izdelkov ob 15-letnici krožka z naslovom Naših 15 
let. Odprtje razstave bo danes, v petek, 26. maja, ob 17. uri 
v prostorih Osnovne šole Stražišče. Ogled bo možen še v 
soboto, 27., in nedeljo, 28. maja, od 9. do 19. ure.

PREDSTAVE

Belanski impresarij
Kupljenik – Jutri, v soboto, 27. maja, bo ob 20. uri Gledališče 
Belansko uprizorilo deseto ponovitev uspešnice Belanski 
impresarij, ki bo gledališčnikom predstavljala poseben izziv, 
saj bo predstava na Mežnarjevem skednju na Kupljeniku.

Naklo – Moto klub Ptički brez gnezda je pred kratkim organi-
ziral šesti Moto dan na parkiriščih za Merkurjem v Naklem. 
Lepemu številu motoristov so se pridružili še drugi obisko-
valci, rdeča nit prireditve je bila varna vožnja. Udeleženci so 
spretnosti in znanje pokazali na poligonu, ki ga je postavil 
policist, ki je tudi prikazal varno vožnjo. Vodja ekipe prve po-
moči Rdečega križa Tržič Miha Peternelj je prikazal postop-
ke prve pomoči tudi s pomočjo defibrilatorja. Sodelovala je 
Agencija za varnost v prometu s predstavitvijo simulatorjev s 
področja varne vožnje, kranjski poklicni gasilci so predstavili 
novo orodno vozilo, DARS je prikazal vozilo za cestninski 
nadzor vinjet, AMZS Kranj pa vozilo za vleko poškodovanih 
vozil in vozil v okvari ... Poskrbeli so tudi za najmlajše obisko-
valce, jim postregli sladoled in jim postavili mini poligon, po 
katerem so se podili s poganjalci. Razstavljavci so na ogled 
postavili motoristično opremo, veliko je bilo zanimanja za 
sistem zračnih blazin za motoriste. Prireditev je imela dobro-
delno noto, saj so v sodelovanju z Moto klubom Zlom zbirali 
prostovoljna sredstva za pomoč otrokom motoristov, žrtev 
prometnih nesreč (sklad Vivien Bohar). Blagoslov je motoris-
tom in motorjem podelil župnik iz Podbrezij Miha Lavrinec, 
tudi sam motorist. 

Moto dan Ptičkov brez gnezda tudi dobrodelen

Lepemu številu motoristov so se pridružili še drugi 
obiskovalci, rdeča nit prireditve je bila varna vožnja. 
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NEPREMIČNINE
POSESTI
PRODAM

NA GOLNIKU prodam zazidljivo parce-
lo z gospodarskim poslopjem na par-
celi, tel.: 040/204-184 17001742

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

SKLADIŠČNI prostor v Vodicah, 280 
m2. Objekt je opremljen z elektriko, 
vodo, WC-jem. Parkirni prostori so 
zagotovljeni. Možen dostop s kamioni, 
tel.: 041/716-167 17001814

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

PEUGEOT 206 1.1, letnik 2002, reg. 
do 5/17, 175.000 km, lepo ohranjen, 
garažiran, 780 EUR, tel.: 040/285-
748 17001775

KUPIM

VOZILO – celo, v okvari ali poškodova-
no, od letnika 2002 dalje. Avto Tojos, 
Tomislav Josipovič, s.p., Drulovka 23a, 
tel.: 031/629-504 17001526

30 Gorenjski glas
petek, 26. maja 2017MALI OGLASI malioglasi@g-glas.si

Oldhamska cesta 12, 4000 Kranj
Tel.: 04/202 13 53, Fax: 04/202 17 85

GSM 051/320 700, 
E-pošta: info@k3-kern.si

d.
o.

o.

Domplan, d. d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj
T: 04/20 68 773, F: 04/20 68 701
M: 030 641 621, I: www.domplan.si
E: domplan@domplan.si
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V zadovoljstvo naših strank upravljamo 
zanesljive in varne storitve posredovanja v 
prometu z nepremičninami. 
Obiščite nas na naši spletni strani:  
www.domplan.si 

FESST, d. o. o.,  
nepremičninska  
družba,
Koroška c 2, Kranj,
Telefon: 236 73 73
Faks: 236 73 70
E-pošta:  
info@fesst.si
Internet:  
www.fesst.si

RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4, Kranj, jo naročite po tel.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
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                        + poštnina

25 
EUR

Avtorica v knjigi s 350 stranmi piše o najbolj skritih, intimnih  
dejanjih spolnosti naših prednikov, o življenju dekel in  
hlapcev, o otroštvu dedov in babic, zidavi hiš po 2. svetovni  
vojni  in o okoliščinah, v katerih so se včasih rojevali otroci.  
Zanimive so zgodbe o tem, kako in zakaj so se ljudje  
sovražili, se ženili, umirali. Posebno poglavje je namenjeno  
dedu Luki, ki je bil znana žirovska legenda. Redna cena knjige je 30 EUR.  
Če jo kupite ali naročite na Gorenjskem glasu je cena le 25 EUR + poštnina.

Knjigo lahko kupite ali naročite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41  
ali na: narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

    I  HIŠA KULTURE // četrtek, 1. junija 2017, ob 18. uri

BARVNI BISERI
Življenje je sestavljeno iz številnih drobnih  
biserov. Kdor jih zna pobirati, si lahko nabere 
celo premoženje. Člani Slikarskega kluba  
Škofja Loka: Ivana, Franc, Marta S., Stana, Mija, 
Nada, Ana, Marko, Marta Č., Minča in Marija  
so pod vodstvom akademske slikarke Agate 
Pavlovec iskali barvne bisere. Kaj so našli, vam 
bodo pokazali na letošnji razstavi.

Odprtje bo v četrtek, 1. 6. 2017, ob 18. uri v 
avli Gorenjskega glasa v Kranju.

Za glasbene bisere pa bo poskrbel  
Škofjeloški oktet. Lepo vabljeni.
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MALI OGLASI
T: 201 42 47, F: 201 42 13 
E: malioglasi@g-glas.si

 Male ogla se spre je ma mo:  
za ob ja vo v petek do srede  
do 14. ure in za ob ja vo  
v to rek do petka do 14. ure!  

De lo vni čas: 
ponedeljek, to rek, čet rtek, 
petek nep rekinjeno od  
7. do 15. ure, sreda od  
7. do 16. ure, sobote, nedelje 
in prazniki zaprto.

GRADBENI  
MATERIAL
STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

NOVA vhodna vrata, lesena, 30 % ce-
neje, tel.: 041/271-953  
 17001770

KURIVO
PRODAM

DRVA, metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019  
 17001521

KVALITETNA bukova drva, možna do-
stava, tel.: 041/905-557  
 17001778

SUHA bukova drva, cena 45 EUR/m3, 
v Poljanski dolini, tel.: 031/309-843  
 17001780

SUHA bukova in mešana drva, lahko 
razžagana in z dostavo, tel.: 031/826-
621 17001795

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

DNEVNI regal (TV omarica, garderob-
na omara s predali), cena: 90 EUR, 
tel.: 051/222-774 
 17001695

STOL Spinalis Hacker za zdravo se-
denje, tel.: 04/25-11-020, 030/910-
666 
 17001791

KUPIM

KUHINJSKI spodnji omarici, šir. 40–
100 cm, ali podobno pohištvo, tel.: 
051/819-044 17001781

OGREVANJE,  
HLAJENJE
PRODAM

160-LITRSKI bojler za centralno kurja-
vo, ugodno, 100 EUR, tel.: 031/302-
411  
 17001793

VRTNA OPREMA
PRODAM

LESENO vrtno garnituro, 2 klopi in 
miza, dim. 235 cm, tel.: 031/254-
639  
 17001769

TURIZEM
PRODAM

HOTEL 3 PP Savudrija 21. 6. 100 EUR 
in 7 PP Umag s pijačo 24. 6. 190 EUR 
za dva, tel.: 040/129-077  
 17001766

ODDAM

ZA letovanje oddam apartma v Barbari-
gi, tel.: 041/680-201, Sonja 17001752

HOBI
KUPIM

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kovance in drobnarije, 
tel.: 051/258-936 
 17001525

KNJIGE,  
PUBLIKACIJE
PRODAM

5 Raffovih knjig, 6 knjig Satanusa 
Kranjskega za odrasle, dostava, tel.: 
040/155-604 
 17001796

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, Križev pot, 130 x 100 
cm. Izjemna tehnična in sporočilna 
vrednost, tel.: 040/567-544 
 17001605

MEDICINSKI  
PRIPOMOČKI
PRODAM

INVALIDSKI sedež za v kad, cena 20 
EUR, tel.: 041/880-943  
 17001799

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PRODAM

ODPORNE paradižnike, razne trajnice 
rože, tel.: 070/280-706  
 17001784

PODARIM

2 MESECA stare mucke vseh sort in 
barv, dolgo- in kratkodlake. Podhom 
42, tel.: 04/57-25-618, 040/602-
839 17001789

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

AGROIZBIRA Prosen nudi ugodno 
rezervne dele za kosilnice BCS, Sip,  
hidr. volane za traktor Štore, Univer-
zal ter dele za zavorni in krmilni sis-
tem traktorja. Agroizbira Kranj, d.o.o., 
Smledniška cesta 17, Kranj, 04/23-
24-802  
 17001810

DVOBRAZDNI plug, obračalni, in boč-
no kosilnico na greben 160 cm, tel.: 
030/270-280 
 17001798

GOZDARSKO jekleno vrv, valjano, in 
več vrst agregatov. Zajla center, d.o.o., 
Mengeška c.15, Trzin, tel.: 041/764-
966 17001804

HIDRAVLIČNI pajek Sip 555 in 3-braz-
dni plug Krone, 16 col, tel.: 040/646-
124 17001806

MOTOKULTIVATOR in čelno kosilni-
co, tel.: 04/25-23-273 17001801

PRENOSNE vilice silažnih bal in zad-
nji nakladač Riko, mehanski, tel.: 
041/229-159 17001792

PRIKOLICO za manjši traktor, ni kiper, 
cena 290 EUR, tel.: 041/214-500  
 17001771

ŠKROPILNICO, 340-litrsko, odjema-
lec silaže, rotacijsko kosilnico 165 in 
250, tel.: 041/378-771 17001786

TRANSPORTER za gnoj – pehala Še-
benik, nova, nerabljena, tel.: 051/891-
605 17001809

V AGROIZBIRI Prosen v Čirčah ugo-
dno: akumulatorji 12 V 105 in 150 Ah, 
zaganjači Iskra, obračani sistemi Sip. 
Agroizbira Kranj, d.o.o., Smledniška 
cesta 17, Kranj, 04/23-24-802 
 17001811

VZ zgrabljalnik Sip, star, 345 cm, in iz-
kopalnik krompirja, tel.: 041/539-440  
 17001787

KUPIM

PAJEK Sip na 2 ali 4 vretena in zgrab-
ljalnik Sip, tel.: 04/23-30-765  
 17001803

TRAKTOR IMT, Deutz, Zetor, Ursus ali 
podobno, tel.: 041/235-349 17001733

TRAKTOR, kiper prikolico in mini ba-
ger, lahko tudi v okvari, tel.: 031/500-
933  
 17001531

PRIDELKI
PRODAM

BELI jedilni krompir, sora in fiana, tel.: 
041/971-508 17001797

JEDILNI krompir (Concordia, Bellaro-
sa, Rudolph, Andora), tel.: 041/282-
039 17001765

JEDILNI in krmni krompir, bel in rdeč, 
tel.: 040/355-865 17001773

PODARIM

LUŠTREK s korenino ali samo zelenje, 
tel.: 041/540-617 17001794

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

2 MLADI sanski kozi, dobra mlekarica, 
tel.: 031/883-066 17001807

BELE piščance za dopitanje. Stanonik, 
Log 9, Šk. Loka, tel.: 041/694-285  
 17001785

ČB teličko, staro 10 dni, tel.: 041/393-
955 17001800

DOBRO leto staro telico simentalko, 
pašno, tel.: 041/536-878 17001790

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, 
bele, grahaste, purani, pripeljemo na 
dom, tel.: 041/710-113 17001511

KRAVO simentalko, staro 3 leta, jalovo 
za zakol, ali menjam za bikca mesne 
pasme, tel.: 031/699-145 17001777

KRAVO LS/CHA s teličko LS/LIM, sta-
ro 1 mesec. Krava je mirna in vajena 
paše, tel.: 051/352-423 
 17001812

KUNCA, stara 7 tednov, težka po 1,75 
kg, lisca, tel.: 051/819-044 17001782

KUNCE za pleme, breje, z mladimi 
kunci, tel.: 040/672-702 17001772

NESNICE, rjave, grahaste, črne, pred 
nesnostjo. Brezplačna dostava na 
dom. Perutninarstvo, vzreja nesnic Ti-
baot Zlatko, Babinci 49, Ljutomer, tel.: 
02/58-21-401  
 17000589

PRAŠIČE, domača reja, od 30 do 100 
kg, tel.: 041/294-244 17001813

KUPIM

ODKUP živine za Avstrijo - Kogler. Pla-
čano v nekaj dneh – nove višje cene. 
Kogler Franz A., d.o.o., Parmova 53, 
Ljubljana, tel.: 064/130-081 17001510

VISOKO brejo telico ali kravo, lahko po 
telitvi, mlečni tip, tel.: 031/417-221  
 17001768

OSTALO
PRODAM

2 SUHI bali otave in krmni krompir, tel.: 
031/624-552 17001805

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

RESTAVRACIJA Okarina Bled zaposli 
vodjo strežbe. Odličen OD. Okarina 
Etno, d.o.o., Koritenska c. 18, Bled, 
tel.: 041/632-369, Leo 17001762

ZAPOSLIMO kuharja/-ico. Gostišče 
Klub Kovač, Andrej Marinšek, s.p., 
Glavna c. 1, Naklo, tel.: 031/339-
003 17001808

ZAPOSLIMO serviserja tehtalne opre-
me in delikatesnih strojev. Perko tehtni-
ce, d.o.o., Zalog 2, Golnik – prijave na 
e-naslov: perko-tehtnice@siol.net ali 
tel.: 031/626-363 17001764

ZAPOSLIMO monterja notranjih vrat, 
monterja steklenih ograj ter pomožne-
ga delavca za brušenje v proizvodnji 
notranjih vrat (m/ž). Lestur proizvodnja, 
d.o.o., Klanec 35a, Komenda, tel.: 
041/679-205, www.lestur-vrata.si 
 17001745

IŠČEM

DUO Rolo išče delo na zabavah, oble-
tnicah z domačo in zabavno glasbo, 
tel.: 041/741-355 
 17001572

IŠČEM DELO – živahni duo vam z 
raznovrstno glasbo popestri praznova-
nje, poroko ali piknik, tel.: 031/325-
654  
 17001788

STORITVE
NUDIM

SENČILA ASTERIKS, d.o.o., Cesta na 
Loko 2, 4290 Tržič, tel.: 59-55-170, 
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete, 
lamelne zavese, plise zavese, komarni-
ki, markize, www.asteriks.net  
 17001522

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, tudi manjša gradbena 
dela – z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, tel.: 041/222-741 
 17001220

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasa-
de, adaptacije, tlakovanje dvorišča, 
ograje, kamnite škarpe in dimni-
ke, kvalitetno, hitro in poceni. SGP 
Beni, d. o. o., Struževo 7, Kranj, tel.: 
041/561-838  
 17001561

BARVANJE fasad, napuščev, sli-
kopleskarska dela, izolacijske fasade, 
ugodno. Allmont - Mladen Sedlanić 
s.p., C. ob ribniku 26, Miklavž, tel.: 
070/348-899 
 17001575

                        + poštnina

EUR

Priznani vrtnar in 
poznavalec rastlin Matic 
Sever nas navduši za 
prelepe zasaditve v 
posodah. Z zelo bogatim 
slikovnim materialom 
predstavi zanimive 
sodobne načine 
kombiniranja različnih 
cvetočih in zelenih 
rastlin v posodah za vse 
štiri letne čase ter opiše 
karakteristike posod 
iz različnih materialov. 
Posode z izjemnimi 
zasaditvami bomo 
postavili pred vhod, na 
vrt, teraso, balkon ... 

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

144strani, 170x 235 mm, mehka vezava.
Cena knjige je 16

Rezultati 42. kroga – 24. 
maja 2017

4, 7, 9, 19, 23, 27, 38 in 14

Loto PLUS:
5, 8, 18, 21, 25, 30, 33 in 3

Lotko:
5 9 4 1 6 6

Sklad 43. kroga za 
Sedmico: 390.000 EUR
Sklad 43. kroga za PLUS: 

1.040.000 EUR
Sklad 43. kroga za Lotka: 

285.000 EUR

LOTO

www.gorenjskiglas.si
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Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice

ZAHVALA

V upanju na ponovno snidenje smo se poslovili od dragega očeta, 
starega očeta, tasta in brata 

Stanislava Hočevarja 
iz Voklega

Zahvaljujemo se osebju Doma Taber za skrb in nego, predvsem pa za 
občutek pripadnosti, domačnosti ter sprejetosti. Hvala Internemu od
delku Splošne bolnišnice Jesenice za čuteč in človeški odnos ter pod
poro domačim v dneh njegovega poslavljanja. Hvala pevcem KMoPZ 
Davorina Jenka Cerklje in CMePZ Andreja Vavkna Cerklje za vse zapete  
pesmi, ki so se v sobotnem večeru razlegale njemu v slovo, ter za lepo petje 
ter glasbo na pogrebni slovesnosti. Iskrena hvala duhovniku g. Grego
rju Celestini za slovesno sv. mašo ter pogrebni obred, za vse izrečene 
misli in besede, ki so se dotaknile naših src, ter besed tolažbe in upanja. 
Hvala Jerci za melodije violine ob odprtem grobu. Hvala družinam  
Prestor, Rus, Maček, Vreček, Močnik in Uranič za vso njihovo pomoč in  
podporo v težkih dneh. Hvala sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, gasilcem PGD Voklo, ki ste mu izkazali 
čast in ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala podjetju Navček za  
opravljene pogrebne storitve. Hvala vsem imenovanim in neimenova
nim, ki ste darovali za svete maše ali v dober namen, hvala vsem, ki  
ste se v tako velikem številu od njega poslovili in se ga boste radi  
spominjali.

Vsi njegovi
Voklo, 18. maja 2017

Tam daleč si ... 
odšel si na pot, 
kjer ni nesreč in bolečine, 
pa vendar ostajaš 
čisto blizu ... 
v naših srcih.

ZAHVALA
Vsak od nas svojo pot potuje.
Vsako pot tisoč lučk osvetljuje.
Vsako srce tisoč nitk povezuje.
(T. Kuntner)

V soboto, 6. maja, smo se poslovili od našega dragega 

Rudija Potočnika
Turkovega ata iz Rovt

V naši bolečini pa nismo bili sami, stali ste nam ob strani in nam nesebično  
pomagali, dragi prijatelji, sosedje in sorodniki, za kar se vam iskreno zahvaljujemo. 
Posebna zahvala velja tudi negovalkama in osebju Bolnišnice Jesenice za vso skrb  

in lajšanje njegovih zadnjih dni. 

Iskreno se zahvaljujemo Lovski družini Kropa in župniku iz župnije Ovsiše  
za lepo izpeljano žalno slovesnost. Hvala tudi vsem za vaše prispevke, ki so šli  

v namen obnove cerkve sv. Florijana na Češnjici. 

Težko naštejemo vse, ki ste nam pomagali in spremili našega Rudija na zadnjo pot.  
Vsem, imenovanim in neimenovanim, še enkrat iz srca hvala. 

Dragi ata, počivaj v miru. 

Žalujoči vsi njegovi 

ZAHVALA

V 88. letu se je tiho poslovila naša draga mama, stara mama in prababica 

Angela Poličar
roj. Rozman,  

Mencgarjeva Angelca s Sp. Otoka št. 2

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sovaščanom, prijateljem, znancem in vsem,  
ki ste jo obiskovali in v velikem številu spremili na zadnji poti, nam izrekli sožalje, 

poklonili sveče in cvetje ter darovali za sv. maše. Hvala sosedom, nosačem, pevcem, 
praporščakom, trobentaču, zvonarjem in župnikoma g. Milanu in g. Niku za lepo 

opravljen cerkveni obred. Posebno hvaležni pa smo osebnima zdravnicama gospe dr. 
Potočnikovi in gospe dr. Šterovi ter sestri Smilji in patronažni sestri gospe Heleni.   

Hvala tudi vsem dežurnim ekipam ZD Radovljica, ki so ji lajšale trpljenje na njenem 
domu, prav tako pa tudi osebju Doma dr. Janka Benedika iz Radovljice in negovalki gospe 

Heleni. Hvala tudi ekipi pogrebnega podjetja Akris. 

Ohranimo jo v trajnem spominu!

Žalujoči otroci: Janez, Marija in Ida z družinami in sorodstvo

Prišel je tudi zanjo čas slovesa,
utrujeno telo k počitku lega
in duša nekam gre, kjer ni telesa.

Od nekdaj se je veselila tega,
da k materi v objem bo šla v nebesa;
trpljenje zemeljsko je več ne bega.

ZAHVALA

V 85. letu se je od nas poslovil dragi mož, oče, stari oče, brat in stric

Janez Šifrar
Grogcov Janko iz Selc

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, sodelavcem, 
zna ncem in prijateljem za izrečeno sožalje, stiske rok, sveče in 
darove za dober namen. Hvala g. župniku Damjanu Proštu za 
lepo opravljen pogrebni ob red, pogrebni službi Akris, pevcem za 
doživeto petje ter citrarki Teji za ganljivo zaigrano Slakovo pesem.
Posebna zahvala gre dr. Branku Koširju, SB Jesenice ter dr. Ver-
denikovi. Hvala vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob 
strani in se v tako velikem številu poslovili od našega očeta. Vsem 
imenovanim in neimenovanim iskrena hvala.

Žalujoči: žena Julijana ter hčeri Meri in Martina z družinama
Selca, 24. maja 2017

V SPOMIN

25. maja je minilo leto, odkar si se poslovila tiho in mirno,  
kot si živela 

Julka Pavlič
Radi sva te imeli in te zelo pogrešava. 

Hčerki Silva in Majda

ZAHVALA

Janez Draksler
Iskrena hvala vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti!

Žalujoči njegovi
Šenčur

ZAHVALA

V 84. letu se je od nas poslovil naš dragi mož, ati in ata

Martin Zavrl
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sovaščanom 
in znancem za izrečeno sožalje, stiske rok, tolažilne besede, darova-
ne sveče in cvetje. Zahvaljujemo se tudi pogrebni službi Komunale 
Kranj in gospodu župniku za lepo opravljen obred. Posebna zahvala 
gre tudi osebju Doma Taber Cerklje, kjer je Martin preživel zadnje 
mesece življenja. Hvala vsem, ki ste nam v teh žalostnih in težkih 
trenutkih stali ob strani ter našega dragega Martina pospremili k 
večnemu počitku. Skupaj ga bomo ohranili v lepem spominu. 

Žalujoči vsi njegovi

„Bil si skrben in vztrajen v življenju,
junaški v zadnjem trpljenju.“

BARVANJE napuščev in fasad do vi-
šine 25 m, z lastnimi dvigali - možna 
izposoja, ugodno. Nudimo tudi vsa sli-
kopleskarska dela. Sandi Ferlan, s.p., 
C. talcev 14, Kranj, tel.: 041/682-166 
 17001576

BELJENJE, glajenje sten, barvanje 
ograj, vrat, fasad in napuščev, antigli-
vični premazi prosti plesni ter dekora-
tivni ometi in opleski vam nudi Pavec 
Ivan, s. p., Podbrezje 179, Naklo, tel.: 
031/392-909 17001529

EKOCLEAN, d.o.o., Podljubelj 259, 
Tržič nudi čiščenje in razrez cistern 
ter filtracijo olja! Pleskanje stanovanj in 
stopnišč, tel.: 041/989-987 17001524

FLORJANI, d.o.o., C. na Brdo 33, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 17001523

KOMPLETNA prenova kopalnic in 
stanovanj - hitro in ugodno. Matej Ken-
da s.p., Žiganja vas 63, Križe, tel.: 
041/520-449 17001573

POSEK in spravilo lesa, možnost odku-
pa lesa na panju. M-LES, Matej Urh, s. 
p., Bodešče 18, Bled, tel.: 031/561-
613 17001763

SANACIJA dimnikov z nerjavečimi 
tuljavami, vrtanje, zidava in popravila, 
nudimo dimne obrobe in kape. Cvetko 
Rajko s.p., Brezje pri Dobu 4 a, Dob, 
tel.: 051/828-419 17001560

SANACIJE, obnove dimnikov z inox 
cevmi, povrtavanje, rušenje, pozida-
va, montažni dimniki, dimniške kape. 
Garancija 10 let. Aleš Avsenek d.o.o., 
Kranjska 2, Radovljica, tel.: 041/229-
246 17001537

TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvožena 
tesnila, do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup, 10 let garancije. Samo Kališnik, 
s.p., Velika Lašna 45, Kamnik, tel.: 
031/720-141 17001520

IŠČEM

IŠČEM izvajalca za nadzidavo stano-
vanjeske hiše, tel.: 04/25-11-814, 
041/838-299 17001774

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE raznovrstne, zanimive po-
nudbe, z vse države, različnih starosti. 
Mnogo je samskih fantov, gospodov... 
Hitra spoznavanja, 031/836-378, 
www.zau.si 17001512

RAZNO
PRODAM

MOČNO kovinsko gugalnico za otroke 
in odrasle, ugodno, tel.: 051/703-
233 17001802

SOD inox, cca. 100 l, cena: 50 eur, 
tel.: 040/377-559 17001694

VEČ 100-lit. PVC sodov za žganjeku-
ho, jabolčnik, kis, s kipelno veho, tel.: 
068/646-293 17001779

KUPIM

STARE, nedelujoče varilne aparate, 
računalnike, pralne stroje, vodovodne 
pipe, tel.: 070/385-956 17001776

PODARIM

ZEMLJO za nasutje, okolica Cerkelj na 
Gorenjskem, tel.: 051/351-845  
 17001767

www.gorenjskiglas.si
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Anketa

Bojan Batič:

»Veliko ljudi ni imelo denar-
ja, da bi dokumente pridobili 
po uradni poti. Zanje bi bilo 
dobrodošlo. Precej pa je tudi 
takšnih, ki so imeli vsega pre-
več in so izigravali sistem.«

Cveto Perko:

»Prav bi bilo, da bi šla zako-
nodaja v to smer. Če imaš že 
toliko let objekt, v katerega si 
vlagal in ga vzdrževal, mis-
lim, da je prav, da ga lahko 
tudi legaliziraš.«

Slobodan Lončar:

»Tudi sam sem že trideset 
let lastnik gradnje, ki ni lega-
lizirana, čeprav sem se za to 
večkrat trudil. Podpiram, da se 
to dokončno reši in da zako-
nodaja postane bolj po meri 
človeka in ne birokracije.«

Irena Korenč:

»Mislim, da je to dober pred-
log in da bi bilo prav, da se 
zakonodaja na tem področju 
omili, lastnikov pa ne sprav-
lja v večjo finančno stisko.«

Aleš Senožetnik

Vlada je potrdila predlog 
gradbenega zakona, ki pred-
videva tudi lažjo legalizacijo 
nekaterih enostavnih črnih 
gradenj, ki so stare dvajset 
let ali več. Kranjčane smo 
povprašali, kakšno mnenje 
imajo v zvezi s predlogom, 
ki bo šel kmalu v obravnavo 
tudi v državni zbor.

Podpirajo 
legalizacijo

Nenad Dabić:

»Zadeve ne poznam najbo-
lje, a na splošno mislim, da bi 
bilo prav, da bi bila legaliza-
cija določenih objektov lažja, 
saj nekateri v črnih gradnjah 
živijo več desetletij.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved

PETEK SOBOTA NEDELJA
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Ob koncu tedna bo sončno in postopno topleje. Tudi prvi 
dnevi novega tedna bodo skoraj poletni.

Marjana Ahačič

Begunje – Prejšnjo soboto so 
pastirji na letošnjo poletno 
pašo gnali 350 ovc, ki bodo 
poletje in začetek jeseni pre-
živele na sončnih pobočjih 
Begunjščice. »Ko sem šel v 
nedeljo, le en dan zatem, ko 
so živali prišle na pašo, pog-
ledat, kakšno je stanje, sem 
na območju sredi Begunjšči-
ce v okolici kraja, ki mu do-
mačini pravimo Roža, našel 
poginulo ovco. Po zadnjem 
delu telesa je bila močno 
pogrižena,« je povedal Janez 
Zupan iz Begunj, dolgoletni 
pastir črede na Begunjščici.

»Kot je bilo videti, je ži-
val glede na to, kako je bila 
pogrižena, verjetno napadel 
pes. Nekaj stran od trupla 
sem našel še eno obnemoglo 
ovco, ki se je verjetno poško-
dovala, ko je bežala v strahu 
pred napadalnim psom. Ta 
je k sreči preživela, poško-
dovano sem s planine prine-
sel v dolino,« je v ponedeljek 
na svojem domu v Begunjah 
povedal pastir Zupan.

Kot pravi, so težave, ki jih 
čredi povzročajo psi vse šte-
vilnejših obiskovalcev pri-
ljubljene Begunjščice, iz 
leta v leto večje. »Opaža-
mo, da je pohodnikov, ki s 

seboj v hribe vzamejo svoje 
pse, vedno več, obenem pa 
je vse manj tistih, ki jih ima-
jo v skladu s predpisi pripete 
na vrvici,« je povedal. Tako, 
pravi, se neredko zgodi, da 
se pes zapodi za čredo, pre-
senečeni lastnik pa sploh ne 
ve, kako bi ga ustavil. 

Številni lastniki, ki jih 
opozarjajo, naj bodo psi pri-
vezani, tudi zatrjujejo, da 

njihovi ljubljenčki niso na-
padalni, še dodaja. »A ovca 
ne ve in ne razume, kateri 
pes jo hoče napasti in kateri 
ne, zato beži pred vsakim.« 
Janez Zupan še pravi, da 
pastirji že dolgo opozarjajo 
in prosijo lastnike psov, naj 
jih imajo v hribih na povod-
cu. »Nekateri razumejo, vse 
več pa je takih, ki jim ni mar 
ne za prošnje ne za predpise. 

Da bi v hribih ukrepala po-
licija, je težko pričakovati, 
zato tudi po zadnjem inci-
dentu prosimo in pozivamo 
vse lastnike, da vendarle po-
skrbijo, da bodo njihovi psi 
na vrvicah.«

Na pobočjih Begunjščice 
se letos pase 350 ovc ovčar-
ske pašne skupnosti Be-
gunjščica, ki združuje la-
stnike ovc iz petih občin.

Pes raztrgal ovco na planini
Lastniki ovc, ki se pasejo na pobočjih Begunjščice, se v zadnjih letih vse pogosteje soočajo  
s problemom napadalnih psov, ki plašijo, poškodujejo ali celo pokončajo ovce.

Dolgoletni pastir Janez Zupan iz Begunj s poškodovano ovco, ki jo je v nedeljo, le dan po 
tem, ko je šla na pašo v planine, pripeljal nazaj v dolino.

Ana Šubic

Železniki – Turistično dru-
štvo Železniki vabi na dru-
go prireditev 24 ur kleklja-
nja in domačih obrti, ki se 
bo v kulturnem domu v Že-
leznikih začela nocoj ob 19. 
uri, končala pa jutri ob isti 
uri. Tudi letos bodo 24 ur 
neprekinjeno klekljali na is-
tem punklju, za katerim se 
bodo menjavale mojstrice 
in mojstri klekljanja iz raz-
ličnih slovenskih krajev. 
Razstavili bodo čipko, ki jo 
je 46 klekljaric ustvarilo na 
lanski, zelo odmevni prire-
ditvi, na razstavi in za klek-
ljanje bo na voljo tudi pun-
kelj Zamorec. Možen bo na-
kup klekljarskega pribora, 

čipk in spominkov, dražgo-
ških kruhkov, pletenih ko-
šar, košev, predpražnikov iz 
koruznega ličja ... Zanimi-
vo in poučno vsebino bo po-
nudil tudi jutrišnji sprem-
ljajoči program. Ves dan 
bodo potekali prikazi starih 
ljudskih obrti, kot so trenje 
lanu, tkanje in izdelava plat-
na na statvah, vrtanje lese-
nih cevi za vodo, čevljarska 
opravila, pletenje košar, iz-
delava dražgoških kruhkov 
in skrilnatih plošč ... Med 
9. in 11. uro se obeta klek-
ljanje učenk in učencev Čip-
karske šole Železniki. Prire-
ditev bo obenem tudi napo-
ved 55. Čipkarskih dnevov v 
Železnikih, ki bodo potekali 
sredi julija. 

Celodnevno klekljanje

Preddvor – Kranjčanka Marta Polak je 22. aprila dopolnila 107. 
let, iz Doma starejših občanov v Preddvoru, kjer je stanovala 
zadnja leta, so sporočili, da se je 25. maja gospa Polakova v 
miru poslovila od življenja.

Umrla stosedemletna Marta Polak

Crngrob – V nedeljo, 28. maja, bo v cerkvi Marijinega oznanje-
nja v Crngrobu spominska maša za žrtve povojnih pobojev. 
Mašo bo ob 11. uri vodil starološki dekan in župnik župnije 
Stara Loka dr. Alojzij Snoj, mašno slovesnost bodo polepšali 
pevci združenja Hrvatska baščina iz Zagreba pod vodstvom 
dirigentke Darjane Blaće Šoljat ob orgelski spremljavi Eve Kir-
shmayer Bilić. Po maši bo molitev ob križih, ki sta jih leta 2001 
postavila Hrvaško društvo Ljubljana in Komisija za določanje 
in evidentiranje pokritih grobišč Škofje Loke.

Komemoracija za žrtve v Crngrobu

Kranj – Komunala Kranj bo jutri, v soboto, pripravila dan odpr-
tih vrat Centralne čistilne naprave Kranj. Vodeni ogledi bodo 
potekali v štirih terminih, in sicer ob 8.40, 9.45, 11. in 12. uri. Ob 
spremstvu strokovnjakov si boste lahko ogledali, kako deluje 
čistilna naprava, svoje delo bo predstavil Center ponovne rabe 
Vincenc Draksler, potekala pa bo tudi predstavitev ločevanja 
odpadkov in tematike s področja vodovoda.

Vabijo na ogled čistilne naprave

Ljubljana – Na obronkih Haloz je 20. in 21. maja svoje ori-
entacijsko in planinsko znanje na Slovenskem planinskem 
orientacijskem tekmovanju (SPOT) pokazalo več kot 280 
tekmovalcev iz sedmih področnih orientacijskih lig ali 65 
najboljših ekip iz vse Slovenije. Tekmovali so v desetih ka-
tegorijah, v t. i. zahtevni odprti kategoriji so naslov državnih 
prvakov osvojili člani PD Domžale, drugih Gorenjcev pa med 
najboljšimi ni bilo.

Tekmovali v planinski orientaciji


